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Spešelninkas Stern suimtas
Nuneše virš $200,000

Nauja darbininkų partija veikia

Dar vienas spešelninkas 
areštuotas

Tai — Stern. Pas jį žmonės, 
daugiausia l’etuviai, sudėjo 

apie $200,000 “d’deFcms pro
centams.”

CHICAGO. — Vakar pakliu
vo dar vienas spešelninkas, ku
ris žadėdamas dolerį už dolerį 
vyliojo pinigus iš žmonių. Tai 
Paul E. Stern. pre*;denfas 
“real estą te” Stern and Co., 
kuri turėjo savo ofisą Rector 
name. Jis tapo areštuotas dėl 
prigaudinejimo žmonių.

Jis varė savo špešelų bizni 
prisidengęs nekilnotanios nuo
savybės pardavinėjimo bizniu. 
Jis garsindavęs laikraščiuose 
pi<rai parduodąs ir budavojęs 
namus ir kada iš norinčių pir
ktis namus atsiliepdavo, jis 
pradėdavo kalbinti juos pasi
dėti pas jį pinigus dar dides
niam pelnui, negu pirkimas 
namo. Tuo savo' “pardavinėji
mu” namų jis pasiekdavo tik
ruosius žmones, tuos, kurie 
turi pinigų ir nori kur-nors 
juos investuoti. Tokius jam | 
lengva buvo pasigauti į savo 
tinklų. Be to jis turėjo daug 
agentų, kurie irgi rinko pini
gus jo spešelams. Tarp tų ga
gentų turbūt buvo daug ir lie
tuvių, nes lietuvių pas jį yra 
nemažai sukišę pinigų.

Policija sako, kad jis dėl di
desnio užtikrinimo saugumo 
pas i į padėtiems pinigams, sa
kydavosi žmonėms, kad jam 
priklausąs federalinio rezervo 
banko trobesys, Bector Bldg. 
ir kiti didieii vidurnvesčio tro
besiai. Priėmęs pinigus jis 
išduodavo notą ant dvigubos 
rumos, taip kad kas įdėdavo 
$100. gaudavo notą ant $200 ir 
prižadą 6 nuoš. palukių. Visą 
biznį jis varė tarp svetimšalių.

Policija apskaito, kad pas jį 
sudėjo pinigų apie 1,500 Žmo
nių. Jie pražudė apie $200,000. 
Niekurių notos užsibaigė rug
pjūčio 1 d., o kitų rugsėjo 1 
dieną. BeKkada reikėjo at
mokėti jas, tat\Sterno niekur 
negalima buvo 2 rasti. Tada 
žmonės pamate, kad jie yra ap 
gauti ir atsikreipė prie polici
jos, kuri Sterną ir areštavo 
:o raštinėje.

Skundą padavė prieš jį šie 
jo prigautieji žmonės — visi 
lietuviai: — Dominiek Ankga- 
tes (Augaitis?), P23 South 
Union Avė.; Joseph Witkows- 
ki (Vitkauskas), 1420 South 
Union Avė.; M’chael Plasins- 
kas, 1967 Canalport Avė.; An- 
ton Sakis, 1737 So. Union Ave- 
nue; Dominick Sloszolsis, 629 
W. 16 St.; Marion Gendoell, 
1813 So. Rubble St. ir Frank

O RRS
Valdžios pranašas vyriau 

«ojo pašto bokšte orą Chica 
gai ir apielinkei pranašauja 
Šiain:

šiandie — giedra ir šalčiau.
Saulė teka 6:04 vai., leidžia

si 5:07 vAl. Mėnuo teka 2:22 
valandą nakties.

Varnocich, 925 So. Winches- 
ter Avė.

Nauja darbininkų partija 
veikia

NEW YORK, sp. 16.— Nau- 
a Amerikos darbininkų parti-
а, ar teisingiau koalicija kelių 

darbininkų partijų, jau prade- 
o savo veikimą. Oficialinis

veikimas prasidėjo susirinki
mu, kuriame pirmininkavo se
ms socialistų darbuotojas Mor- 
!s Hillquit.
Savo kalboj jis pasakė, kad 

naujoji partija yra politinė 
koalicija Socialistų partijos, 
^armer-Labor partijos ir įvai- 
ių darbininkų organizacijų. 

Ii tapo įkurta pereitą vasario 
ėn., suvažiavime, kuriame 

'alyvavo apie 200 žmonių, at- 
tovavusių apie 3,000,000 or
ganizuotų darbininkų ir ūki
ninkų. Tas susirinkimas buvo 
ušauktas organizuotųjų gele- 

v nkeliecių sumanymu.
Hillųuit pranašavo, kad pre- 

identiniuose rinkimuose 1928 
netais bus tik dvi partijos, vic- 
m, kuri atstovaus kapitalistų- 
avininkų klesą ir kita —-. dar- 

’dninkų-nuomininkų klesą.

Anglija neleis kratyti savo 
laivu 

L

WASHINGTON, spalio 16.— 
Anglija formaliniai pranešė 
Jungi. Valstijų valdžiai, kad ji 
neleis kratyti savo prekybos 
laivų Amerikos prohibicijos 
’aivams už internacionaliniais 
‘statymais nustatytos trijų my 
’ių jurų zonos.

Valstybės sekretorius Hug
hes nesenai pasiūlė Anglijai 
išdaryti bendrą sutartį, ku- 
riąja abi pusės galėtų kratyti 
’aivus 15 mylių zonoje. Angli
es atsakymas yra griežtas at- 
netimas tokio pasiūlymo.

Teksto nė pasiūlymo, nė 
Atsakymo neskelbiama. Spren- 
Ižįiama, kad Anglija skaito A- 
nerikos prohibicijos vykinimą 
>ąčios Amerikos darbu ir ji 
rie to neprisidės.
Šitokį pasiūlymą paduoti A- 

neriką privertė varomas di
lelis šmugelis degtine Atlanti- 
o pakraščiuose ir sunkumas 
ą šmugelį pagauti, neperei- 
'ant trijų mylių zonos.

Prohibicija Turkijoje
KONSTANTINOPOLIS, sp.

б. — Turkai yra prohibicio- 
istai, nes to reikalauja jų li
ejimas. Aštriausia prohibici- 
i bus įvesta ir Trakijoje, ka- 
a *ją užvaldys Turkijos na- 

r.onalistai. Tas pats bus pada- 
vta ir su Konstantinopoliu. 

Peržengiantis p|rohibicijos įs- 
atymus bus baudžiami įkirti

mu 49 rykščių, 3 menesiais ka
lėjimo ar užsimokėti nuo 60 
’ki 300 Turkijos svarų.

3 žmonės užmušti
CHICAGO. — 3 žmonės liko 

’žinušti ir daug žmonių su
keista nelaimėse su automobi
liais pareitą nedėldienį.

Žmogžudystės Rock 
Island

ROCK ISLAND, III., sp. 16.— 
Galbūt bus prisiųsta milicija 
ir paskelbtas karo stovis Rock 
Island dėl siaučiančių čia žu
dynių. Iškįhis kovai tarp mun- 
šainerių saikų jau keli žmonės 
liko užmušti. Bet to dar neuž
teko. Pereitą naktį vėl buvo 
muštynių tarp tų šaikų ir dar 
Lrįs žmonės liko užmušti. To
kiu būdu per 8 dienas užmuš- 
a 7 žmonės. Pereitą naktį li

ko užmušti 2 policistai, kurie 
bandė sustabdyti muštynes 
larp dviejų negrų. Negras už
muštas ir dar vienas policistas 
sužeistas. Muštynės įvyko neg- 
u distrikte, kur policija vei- 

’ ė, kad sustabdžius munšaino 
lardavinėjimą ir gembleriavi- 
ną.

Vietos laikraščio redaktorius 
John Looney, kurio sūnūs ne
onai tapo nušautas, gyvena 
žsibarikadavęs ir apsistatęs 
inkluota sargyba savo na-1 

nuošė, bijodamasis puolimo.

Didelės riaušės Berline
BERLINAS, spalio 16. — 1 

miegus liko užmuštas ir 60 
'•.užeista, jų tarpe 5 policistai ir 
50 žmonių tapo areštuota ne
kėlioj įvykusiame Berline su- 
irėmime tarp nacionalistų ir. 

komunistų. Policija siūlo 5,000 
naikių už išdavimo to žmo
gaus, kuris sukurstė susirėmi
mą.

Visa Vokietija su, baime lau
kia žiemos, nes ji turėsianti 
nuspręsti Vokietijos respubli
kos likimą.

PROFESORIAUS MIKITOS............. . Svietas margas"
PRIETIKIAI

......................................

REGISTRUOKITĖS!
Šiandie paskutinė registra

cijos diena prieš rin
kimus.

Kiekvienas pilietis, kur 
• • nesuskubo užsiregistruo

ti praeitą registracijos 
dieną, spalio 7, lai tatai 
padaro šiandie, spalio 17 
dieną.

Tai paskutinė registra
cijos diena.

Registruotis turi visli 
piliečiai, jeigu nori daly
vauti busimuose lapkri
čio 7 dieną kongresi
niuose rinkimuose, ne
žiūrint, ’ ar praeitais rin
kimais jie registravos, ar 
ne. Kas dabar nepasi
rūpins užsiregistruoti sa
vo precinktuose, neturės 
teisės balsuoti. - - -  , /

Prašo Ameriką priimti 
graiką pabėgėlius

ATHENAI, sp. 16. — Venize- 
lis šiandie telegrafavo iš Lon
dono, kad jis prašąs Amerikos 
valdžios nuimti laikinai im- 
migracijos suvaržymus grai
kams, taip kad dalis 1,000,000 
graikų pabėgėlių galėtų rasti 
sau prieglaudą Amerikoje, nes 
pati Graikija visų pabėgėlių 
aprūpinti negali.

INDIANAPOiLIS, sp. 16.
Per vienus metus iki rugsėjo 
30 d. Indianos dirbtuvėse liko 
sužeista 38,604 žmonės. Iš jų 
198 pasimirė nuo žaizdų.

Socialistai kovos prieš 
Austrijos paskolą

VIENNA, sp. 16. — Social
demokratų partijos susirinki- 
ne, kuriame dalyvavo Angli

jos, Francijos, Vokietijos ir 
’įecho Slovakijos atstovai, nu
barta griežtai priešintis tautų 
sąjungos susirinkimo Genevo- 
,‘e priimtam pienui suteikimui 
Austrijai internacionalinės pa- 
kolos.

Susirinkimas taipjau paskiro 
generalinį komitetą organiza
vimui masinio veikimo prieš 
oaskolą ir taipjau manoma at
sišaukti į viso pasaulio prole
tariatą pagelbėti kovoti prieš 
tą paskolą.

Daugiausia priešinamasi pa
skolai todėl, kad ji uždeda sve
timų šalių kapitalistų ir val
džių kontrole ant Austrijos.

Francija protestuoja
. WASWNGTON, spalio 16.— 
Šiandie/ valstybės departamen
tui tapo paduotas pirmas sve
timos šalies protestas prieš 
paskelbimą prohibicijos ant 
laivų. Tą protestą padavė ei- 

jiiąs Francijos ambasadoriaus 
pareigas grafas de Chambrun, 
kuris apsilankė valstybės de
partamente ir išreiškė Franci- 
;os nusistatymą tuo dalyku.

Nors nė viena puse neduoda 
■naaiškinimų, bet manoma, 
kad protestas nėra formalinis. 
Formalinis protestas tik tada 
bus paduotas, jei teismai pa- 
’ems laivų prohibicija. Ame- 
’iko.s valdžia irgi ketinanti ne
pailsti svetimų šalių laivų ir 
>alukėti teismo .nuosprendžio 

oirių negu vykinti laivų pro- 
libici ją.

Turkai eina Trakijon
2,500 turkų žandarų perėjo 

Europos pusėn.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lio 16. — 2,500 Turkijos žan
darų perėjo šiandie Europos 
pusėn ir vyksta j Trakiją, kur 
iie prižiūrės tvarkos. Tie 
žandarai bus po talkininkų 
priežiūra.

Evakavinias 400,000 graikų 
iš Trakijos eina didžiausiu 
sumišimu. Būriai žmonių stovi 
geležinkelių stotyse ir prie
plaukose, laukdami kad kas 
juos išgabentų Graikijon. Jie 
gabenasi su savim visą savo 
turtą, kurį tik galima išga
benti.

Gauta žinių, kad Turkijos 
kareiviai sunaikinę miestelį 
Kili, neutralinėj zonoj, apgy
ventą daugiausia graikų. Sako
ma, kad daug graikų liko už
mušta, o kiti, jų tarpe ir mo- 
terįs, tapę išgabenti kitur. 
Graikai tvirtina, kad tai pada
riusi važiuojanti į Trakiją žan
darmerija.

Užmokėjo palūkanas
WASIirNGTON, spalio 16.— 

Anglija šiandie užmokėjo val
stybės iždinėn $50,000,000 če
kiu palūkanų už Amerikos jai 
paskolintus $4,277,000,000.
Dalis gautųjų palūkanų bus 
sunaudota išmokėjimui palū
kanų už laisvės paskolos bo
nus.

GENEVA, sp. 16. — Ignac 
Jan Paderewski, buvęs lenkų 
premieras, kuris sakėsi nieka
dos daužau nebeskambinsiąs 
piano, išvažiuoja į Jungt. Val- 
-stijas sp. 21 d. duoti visą eilę 
koncertų. Su savim gabenasi 
ir savo pianą.

Lietuvos žinios
Nepriklausomojoj Lietuvoj
Užmušimas dėl spekuliacijos.

ŽIDIKAI, Mažeikių apskr. — 
Kadangi iš Židikų iki Latvių 
rubežio tik 8 klm., tai šmuge
lis varoma^ kuoplačiausiai. 8 
VIII š. m. iš Soriepsčių kaimo 
du vaikinu nupirko keletą 
maišų miltų kad išvežus Lat
vijon. Išvažiavus iš miestelio 
juos užklupo parubežio sargy
binis, kuris norėjo areštuoti. 
Bet šie atėmė iš kareivio (nes 
vienas tebuvo) šautuvą ir 
dviem šūviais mirtinai peršo
vė. 10 VIII, kareivis Mažeikiuo 
se palaidotas, o prasikaltėliai 
po ilgo ieškojimo jau suimti 
Stepas ir Kazis Juodkos 18 20 
metų vaikinai.

SUDERGAS, Sakių aj>skr.— 
ParubežieČiai nuodijasi. Pas 
mus spiritėuis vėl pradėjo į 
Lietuvą plaukti. Rugpiučio 12 
dieną pasienio sargybininkai 
Bmgaičių kaime suėmė pilietį 

| G. ir našlę K. ir konfiskavo 
poriniu vežimu bevežant 100 
litrų spirito. Rųgp. 13 d. Per- 
vaznykų kaime vėl suimta 150 
litrų spirito Jr 300 pakelių vok. 
cigaretų drauge su vienarkliu 
vežimu.

Pasienyje konfiskuojami 
drauge ir arkliai. Musų pasie
nio sargybiniai nesnaudžia.

SUDERGA3, šakių apskr.
Broliai žudosi. Pervaznykų 
kaimo Jokynų du sunu mylė
jo vieną mergelę A. Rugpiučio 
4 <1. per rugiapiiitės pabaigtu
ves abudu broliai dėl jos su
sibarė ir ketino vienas kitam 
atkeršyti. Rytmety rado jau
nesnįjį brolį be sąmonės gulin
ti, peiliu subadytą^ką patvirti
no Jurbarko gytly . Nami
škiai aiškinu, jį nuo tvarto 
ant geležų nukritus. Kaimynai 
aiškiai kalba: “brolis b 
mušė.”

KAUNAS, — Girtų neleis į 
traukinį. Susiekimo ministeri
ja išleido įsakymą, kad girti 
keeliviai, neskiriant ir gelžke- 
lių tarnautojų, nebus leidžiami 
į traukinį. Pastebėjus girtus 
keleivius, turi būti praneša--.
eg-ĮĮ’LJ . ■ĮĮĮ-ĮM! '!:!!?' '.f JI ■ J -JI* 

Artinasi Žiema 
Šaltis, Sniegas ir Baisus Vargas 
Užklups Lietuvos Žmones Visai 
Neprisirengusius.

Daug Lietuvos žmonių kęs didelį vargę, šal
tį ir badę ateinačię žiemę delei neturto. 
Delei vokiečių markės nupuolimo ir Lietu
vos valdžios baisaus neraugumo, Lietuvos 
žmonės dabar patapo ubagais. Jie dabar 
yra 26 kartus biednesni, negu buvo 2 metai 
atgal. Ar jus rūpinatės, kad palengvinti 
vargus jūsų giminėms Lietuvoj ? Kas ki
tas pagelbės jiems jei ne jus? Pagelba da
bar turi eiti greitai ir apsčiai.

Naujienos Dabar Siunčia Pinigus 
Lietuvon: Litais, Mark, ir Doleriais

j Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon

7 o Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

ma vyriausiam traukinio kon
duktoriui, arba artimiausiam 
stoties viršininkui sustatyti 
protokolą.

Baisus atsitikimas.

ŠIAULIAI. — Šiaulių valse. 
Smilingių vienkiemy nesenai 
įvyko baisus atsitikimas. Mi
nėto vienkiemio savininkas M. 
špinkis sęnai nesugyveno su 
savo vaikais dėl valdymo že
mės. Teismas buvo nuspren
dęs vaikams valdyti, dirbti že
mę, o tėvas, 70 metų amžiaus 
senis, turėjo būti vaikų išlaiko
mas. Bet šeimynos galva su 
tuo negalėjo sutikti ir įspėda
vo vaikus, kad greit iš dan
gaus k risianti ugnis ir sude
ginsianti vienkiemį. Ištikrųjų,
6 rugsėjo vidudieni visas vien
kiemis buvo jau ugny. Nusto
jęs proto senis špinkis padegė 
visą vienkiemį su gyvuliais ir 
javais ir pats pusplikis išbė
go į mišką ir ten pasikorė. 
Bėgdamas dar padegdavo avi
žas, stovinčias kupstuose lau
ke. Subėgę iš lauko vaikai-6U- 
gebėjo išgelbėti tik 2 apsvilus 
sias kalves ir jautį. — likusis 
turtas visas sudegė: gyvenama
sis namas, klojimas su javais, 
kūtės, 50 avių ir kiti gyvu
liai. Arkliai tuo laiku ganėsi 
lauke ir išliko gyvi.

Seni žmonės nebepamena 
tokio keršto ir tokio žmogaus 
iš neapykantos pamišimo.

DUBLINAS, spalio 16. 140
respublikonų kalinių pabėgo iš 
Curragh kalėjimo.

PINIGU KURSAS
Vakar, spalio 16 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne nmžiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.44
Austrijos 100 kronų ..............
Belgijos 100 frankų ..............  $6.99
Danijos 100 frankų ..............  $19.85
Finų 200 markių ..................  $2.26
Francijos 100 frankų ..........  $7.53
Italijos 100 lirų .... .........  $4.21
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
I/enkų 100 markių ......................  1c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.22
Olandų 100 guldenų ........... $38.92
švedų 100 guldenų ........... $26.76
Šveicarų 100 markių ........... $18.48
Vokietijos 100 markių ........... 3l^c
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PINIGAI
L6KŠT6S IR STIKLAI.

Tel Ranrtolph 476h

Vardas Bordeno
ienąyną

žiūrėtas laboratorijoj

M
TnrrnT

JMILKEVAPO nedė.

ONOS POCI
Seredojc, Spalių (Oct) 18 d., 1922

Pradžia 8:15

Town of Lake 
LIETUVON

kar-
| nykių 

mcl- 
picnas

Kiekinei 
boti 
minuota 
pienhs : 
Borden’s

US PERKA TAM VISUS 
DUS PADAROM DYKAI. 

PIRKDAMI ar PAR-

KAtNA Sb fft M C£NTA!.\ 

Klabėkite pas apfiekonl/s.

Jusų groseminkas 
rankų, todėl. 
Jis žinfc, kad jis

nas atves. Po to padėk pieną 
ant ledo, ir laikyk nešilčiau 50

Geras pienas visuomet yra švarus gerose pieninėse. Jis 
turi būti pristatomas iš švarią ir sveiką karvių, — iš 
švarios ir riebios farmos. Jis tiui buti melžiamas į 
švarius indus ir tinkamai užšaldomas ir tuojau turi bu
ti nuvežtas į švarią pieninę ir tinkamai supakuotas.

ir. vai 
o\ei Kutui pu $1U ii aukščiau 
darbines n pasipuošimui ke

IŠ BONKOS PENIMIEJI 
KŪDIKIAI.

Genas vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenų šfyvuma 
skausmu^ strėnose ir šonuose*

ADVOKATAS
Ofisas vidurmientyj.

ASSOC1AT10N BLDG
19 So. La Šalie Si.

Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų |

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Kiekvienas miestas turėtų 
priimti įstatymus, reikalaujan
čius iš valgyklų, geriamų fon
tanų ir kitų valgymo ir gėri
mo vietų, valyti stiklus, lėkš

ti) Gražios Ir riebios 
včs, geriaus ų 
šalyj iš kurių yra 
žiainas Borden’s

Tikietus galima gauti: Naujienų ir Draugo Redakcijose, Univėrsal State 
Bank, Metropolitan State Bank, Beethoveno Konservatorijoje, Elta Commers Co.» 
ir pas Birutes narius.

Tel. Haymurket 3669
JOSEPH VV. GRIGAI 

Lietuvis Advokatai
Kambaris 306, Home 'Bank Bldg., 
Kam p Milw»ukee ir Ashland A. e* 
Ofiso vai.: nuu 9 iki 6 ir nu< 7 iki 

a • 9 vakare.

DAV1D RVTTER & CO., 
Anglis- ir Koksai

Pirkite tirų lis tiesiui ii re tai I 
kiemų. Visų’ pristato m.
South Side ofisas 3801 Normai A* 

Tel. Y artis 229b

ri buti išversti, nuvalyti, ir iš
virinti. Niekuomet nevartok 
tų spenelių, kurie yra tvirtai 
sunerti su stiklo ar gumos tru- 
belėmis.

Visų labiausia teiraukis ret
karčiais pas daktarą, ir tik tuo
met penėk iš bonkos, kuomet 
jis pasakys, kad tas yra reika
linga. Labai jaunus iš bonkos 
penimus kūdikius daktaras tu
ri apžiūrėti kas savaitė, senes
nius ir sveikus kūdikius, kar
tą į mėnesį, kad jis galėtų duo
ti patarimus apie permainas, 
ei jos butų reikalingos.

Borden’s fivaporated piėnas yra 
švarus farmų pienas, su palikta 
jame Smetona. Jus surasite, 

< 
kad jis yra turtingas savo ge
rume, tinkantis namų vartoji
mui ir visi tinkantis vartojimui 
prie kavos, kaipo smetona.

v. VV. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589
Tel.: Central 6890

V ak. 812 W. 33 St. Chicagu 
Tel. Y arda 4681

Abelnas sanitaris nusistatymas gaminant Evaporated Pieną 
yra nustatytas tiesų. Prie prižiūrėjimo tiesų,. Borden Kom- 

.v. .. • ■ . • partija yra įsteigusi specialį ir gerą prižiūrėjimą, kad padarius 
pieną visai švaru ir gerą.. Nei vienas kenas nėra išvėžamas iš 
pieninės Borden’s Evaporated pieno, kol jis nėra galutinai per-

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirnrga 

25 E. Wa*hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8362 
1824 VVabanaia Ava.

Valandos; nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijo* tel. Kedzi* 7716

NAPRAPATHIA 
Del visų ligų

Kas butų geriau, operacija ar Na- 
piapathia? Jei tamsta ir tamstos 
draugai diskusuoja, ką mėginti — 
operaciją ar Naprapathią — tad tūk
stantį kartų geriau apsimokės iš
tirti abu gydymo budu, Naprapa- 
thia prašalina ligos priežastį, opera- 
iją prašalina ligos apsireiškimus, 
>et patekti ligos priežastis. Napra- 

p.itltia, reiškia aht visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
iperacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
unkesnė ir pavojingesnė išlaikyt ir 
uom kart ligonis liekta neišgydytas.

DR.J. SAVICKAS, D. N.
10901 S. Michtgan Avė.

Vai.: nuo 9 ryto iki 2 po petų 
Tel. Pulbnan 3385 

1600 W. Garfiel Bldv.
ŠiaUr-vak. kampas 55os ir Ashland av. 

Vai.,: nuo 4 iki 9 v. v.
Tel. Republic 1433

CKickgo, 111.
visnoinet turi jo daug ant 

kad jis visuomet atmena jūsų labą, 
______ z ______ y j duoda jums pieną, kuris Vitoje 
Amerikoje yra pripažintas kaipo geriausias ir 
švariausias Evaporated pienas.

kh’rvų turi 
vetotinorių išegza- 

t>iini negu jos 
yra priimamas i 
i pieninę.

Town of Lake lietuviams

Supiantama, kad nuodugnus prižiūrėjimas Borden’s Evapora

ted pieno padaro groserrimkui brangesniu, bet jis parduoda ta 
pačia kaina, kaip ir kiti pienininkai, todėl, kad jis žino švaru
mą ir gvarantuoja užganėdinimą visiems jo kostumeriams.

karštu vandeniu ir muilu, po- 
am gerai perplauti verdančiu 

vandeniu, ir palikti jas išdžiū
ti, pirmiaus negu vartojus su
terštą šluostą. Jei žinai, kad 
lėkštę vartoja tas, kuris seTgft 
limpama liga, tai geriaus virin
ti lėkštes.

AMERICAN BOHEMIAN SVET., 
1440 W<Sst ISth Street.

Programe apart p. Onos Pocienės dalyvauja garsus smuik’ninkas W. Herold 
Simon’s, kompozitorius ir pianistas Luis Victor-S«ar ir Antanas Pocius. ..

S. VV. DANES 
ADVOKAlAb 

vai.. y a.. M. iki & P. M 
1311 Reulei Buiidmg 

" es»t Monrue StreeĮ, chicagu 
i hune Centrui 2b6t> 

Itrz. dzUJ du. flulsied dl 
• r«ids lOift. Vai.; 6 iki 9 vai

Atsižiūrint į tai, kad 25 iš 
kiekvieno šimto iš bonkos pe
nimų kūdikių miršta pirmai
siais savo amžiaus. metais, 
Suv. Valstijų visuomenes Svei
katos Skyrius atydžiai priren
gė vadųvėlį moterims ir auk
lėms, kuriame suteikiama tai
sykles kūdikiams penėti A 
bonkos, kad apsaugoti nuo 
mirties tuos, kurių* taip daug 
išmiršta.

Jei daktaras atranda, kad 
kudįkis negali buti penimas 
krūtimi, karvės pienas yra ge- 
riausis maistas, kuris gali už
imti motinos vietą. Tenka var
toti kuogeriausis pienas (rie
biausia pienas nevisuomet yra 
geriausia). Jei galima gauti, 
vartok “certifikuotąjį” pieną. 
Jei jie, gauk pasteurizuotą, arba 
švariausi ir tyrinusį iš bonkos 
pieną pastereurizuok namie.

Pienas, parduodamas ne bon- 
kose, arba į bonkas supiltas iš 
viedrų krautuvėse, tikrai yra 
suterštas, nežiūrint to, kad jis 
ir išrodo kaip reikia, ir turi 
tinkamą skonį.

J. P. VVA1TCHES 
LAVVYEK Lietuvy* Advokatą* 
v Dienomis :Koum 511 — 

127 N. Deurboru Su, 
l'eleptiune Dearburn 6O9tt 

Vakarais: 10736 8. Waba*b 
Tel. Pullman 6877

lės, peilius sekamam vartoji
mui. Tas lengva padaryti var
tojant ypatingai tam tikslui 
padarytas elektrikines maši
nas.

artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujiem] Skyrius, 1,614 
W. 46-th Street.

Kaip tik kūdikis pavalgo, iš
plauk likusį iš bonkos pieną, 
ir pripilk ją šalto vandens. 
Kuomet pareina taisyti pienas 
kitoms 24 valandoms, išplauk 
bonkas karštu muiluotu vande
niu, išvalyk šepetuku, ir potam 
išskalavus, virink bonkas pen- 
kioliką minutų. \

Vartok tik spenelius, kurie 
lengva už valyti švariai. Jie tu-

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 Iki 12 pietų, 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos Tel. Fairfaic 5574 

Chicago.

Įvairus prirengti “vaikams 
maistai” (baby food), konden
suotas pienas, ir kiti jam toly
gus negali atstoti karves pie- 
ho, ir dažnai kūdikiui yra ken
ksmingi.

Jei pienas nėra certifikuotas 
ar pasteurizuotais, jame gaL bū

ti džiovos, skarlatinos, tonsili- 
to, difterijos, karštinių • ir kitų 
limpamųjų ligų perų.

Pienas lengva pasteurizuoti 
namią. Išmaišyk gerai pieną, 
ir supilk į švarias penimąsias 
bonkas, kurios turi buti už
kimštos švariai, nepermirks
tančia vata. Paimk vielinį 
krepšį, kuriame telpa šešios, ar 
septynios bonkos (kiek reikia 
per 24 valandas) J r visą tai 
įdėk į skardinę šalto vandens, 
pripilk jo tiek, kad apsemtų 
bonkose esantį pieną. Užkaisk 
vandenį, užvirink ir leisk jam 
virti penkias minutas. Nukaisk, 
palaikyk nukartus sale pen
kias minutas, potam įleisk po

Jei pieną ketini maišyti su 
kuo nors, k. a. avižiniais mil
tais, miežiniu vandeniu, ryžių 
vandeniu, cukrumi, tai tie da
lykai reikia įdėti į pieną prieš 
pasteurizavimą.

Laikyk pieną šaltai iki jis 
reikia vartoti. Kuomet rengies 
kūdikį penėti, sušildyk jį iki 
kraujo šilumos. Tai padaryti, 
geriausia įstatant bonką į šil
tą vandenį. Nebandyk pieno 
šiltumo imdama burnon spe
nelį, užlašink kelius lašus ant 
rankos ir patirsi jo karštumą.

\ iskas, kas tik vartojama 
kūdikio maistui, ir kas tik lie
čia tą maistą, turi buti švaru. 
Visuomet turėk švarias rankas. 
Bankos turi buti nuplautos 
karštu vandeniu, muilu, nušiu- 
ruotos šepetėliu nagams, ir ge
rai nušluostytos šluostu pirma, 
negu čiupinėjus ką nors, kas

Sveikatos prižiūrėtojai dabar 
tiki, kad geriami stiklai, pei
liai, valgomos šakutes ir lėkš
tes padeda išplatinti ligas; tas 
užinota ne tik iŠ* faboratorijos 

tyrinėjimų, o ir iš užsikrėtimo 
’kūpamomis ligomis lageriuo
se ir tt.

Kadangi sveiki kartais turi 
ligas, tai svarbu yra tinkamai 
valyti tuos daiktus, iš kurių 
mes valgome ir geriame. Po 
valgio reikia paimti Ynaistas 
nuo lėkščių ir lėkštes nuplauti

un$weetenep

EVAPORATE5
M1LK ■ Bankruto

Išpardavimas
t'U'KVi.iv » alUKę uualbullkl UllJU- 

.ų P. Šiem, Kulį ibieįuu buv. Valai 
pHkiitjėa idisniub n Kun> shsidedb 
puikiausių paiinkinių vienų ii dvte

4 kelinių siutų n uverkutų visokių 
Ulių, patrinų ii dydžiu, apit U2 

• 07c ant dolerio. įsitemykil seka 
tas kainas. 1 n 2 kelinių siūlai p<

. I3.5U ii aukščiau. Vyram
Kinams

> i ai.is
• lės $2.50 u aukščiau.
Atdara kasdieną iki 9 vai., 

>is iki b vai.
«. GORDOM,

l»vi iriuos; 1401 S. Halstrd
•S 'IIU HKZ.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo H 6

Gyvenimo Mėta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvl* 
ną vakarą, išskyrus utaminką b 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

22G1 W. 22nd St.. kerti Learitt St
Telephone Canal 2552

Valandos; 4 iki 6 po piet. ir nuo 
7 iki 9 vakaro

Veda visokias byla* visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
cus i) padirba visokius Dokumen 
tus, perkant a.ba parduodant Lo 
cus, Namus. Far»nas ir Biznius 
Skolina Pinijęus ant pirrrTi. cnorgv

• u- ant lengvų išlygų.

KAS PER y 
DOKUMEN' 
MAINYDAMI, 
duodami visados kreipkjtės pas

S. L. Fabionas CoM
809 W. 35th St., Chicago 

Tel. Blvd. 0611 or 0774.
TAS BUS LABAI JUM ANT 

NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir 

Parduodame Laivakortes 
Ęsam Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRIKAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA

Borden’s Laboratori
joj N«w York© miesto 
visas pienas yra ga
lutinai išmėgintai.

Yra sakoma: kuomet 
Borden’s pienini atsi- 
krausto i kokia nors 
nauja vieta, tai visa 
nplelinkė Ii to džiau
giasi.

ŽĄSŲ PLUNltSNOS
5 jardai geriausio importuoto įpilama audeklo, 

u kiekvienu $Ž0.00 ar daugiau pirkiniu veltui.
Atsinešk šį pagarsinimą, o gausi įpilą VELTUI 

u kiekvienu $20 pirkiniu. Apart to, šis stebėti
nas pasiūlymas sutaupius tamstai vieną trečdalį 
ant puikiausių žąsų plunksnų.

Musų plunksnos yra išvalytos garu ir elektrų. 
Su pūkais. Turėsi minkštas pagalves ir puikinu
sį patalą.

Ateik tuoj. Eik tiesiai į musų dirbtuvę. Gauk 
tikrą wholesale kainą ir veltui įpilą. Je: negali 
atvažiuot, parašyk reikalaudamas VELTUI PA
VADŽIŲ.

J. RUMNSTEIN CO. Dept.E 1

VERO

gothaRDOL

GO(frt f tftTHIM
W. F. SEVERĄ CO. 

CEDAR RAPID5, IOWA
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Antradienis, Spalis 17, 1922 NAUJIENOS, Chicago, IM.

Petroleum ir
Neprigulmybe

SAKO Chicagos Tribūne, “Automobiliu pasidau
ginimas, yra žmonių išteklius apsirūpinimui 
patiems save — Amerikos gatvės ir keliai pri

pildyti motoriniais karais, kadangi amerikonai jau
čiasi savame kare neprigulmingu važiavime kur nori 
ir kada tik nori.”

Naudingumas vartojimo automatiškos pajiegos re
miasi ant ganėtino aprūpinimo reikmenimis ir atsa
kantį gesolino ir kitų petr.oleuino produktų pristaty
mo. Vartotojai automobilių ir motorinių trokų Vi- 
dur-Vakaruose patyrė, kad yra svarbu ir daug tvir
čiau, negu arkliais atliekama pristatymas gasolino 
aliejų, kuriais aprūpinta Standard Oil Company 
(Indiana), ši pristatymo sistema bepertrūkio auga 
ir yra išsikerojusi pristatymui ir pasiekimui naujų 
kampų 10 valstijų kurias kompanija aptarnauja.

Skaičius automobilių Suv. Valst. pasidaugino 13% 
bėgyj pirmųjų šcš’ų mėnesių 1922 m., palyginant tą 
patį la ką 1921 m. Padidintas šaly patvarkymas 
Standard Oil Company (Indiana) bėgyje pastarųjų 
dviejų metų iki 36%. šie numeriai teikia aiškų su
pratimą pakilimo laipsnio mandagaus patarnavimu 
šios kompanijos.

Standard Oil Company (Indiana) šakojasi ant tiek, 
ant kiek yra reikalinga pagal proporciją pasidaugi
nusių reikalavimų, kurių žmonės reikalauja. Ji ap
rūpina 3973 didelių stočių, kurios taip sutvarkytos, 
kad užtikrinus greita pristatymą gasolino ir aliejų. 

Taip greitai šių stočių skaičius pasidaugina, ant 
kiek iškįla reikalavimai. Ji aprūpina 1605 patarna
vimo stočių, kurios yra įsteigtos parankiai motori
niai publikai. Ji aprūpina 7167 kaimiškų tankinių 
vežimų, kurie aptarnauja farmerius reguliariuose 
protarpiuose, kad jis galėtų palaikyt savo traktorių, 
arba motorinį karą veikmėje, kad galėtų vartot ka
da tik yra reikalas.

šitas naudingas patarnavimas pristatymui petroleu- 
mo produktu aprūpintas labai oukštu laipsniu naudin
gumo, nepaisant kokios sąlygos nebūtų ir didžiau
siu faktorium yra užtikrinimui neprigulmybės mo
toristų Vidur-Vakaruose.

Standard Oil Company
(Indiana)

910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois.
2935

Antra Naujienų
Ekskursų a

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.
SUGRĮŽO Iš RUSIJOS 

ROJAUS.

Jie tuo patikėjo ir iš-

Lietuvos bolševikai Atsisakyti nuo visokių avantiū
rų taikomų prieš Sovietų Ru
siją, uždrausti spekuliaciją ir 
užsienin išvežti produktus, už
daryti klerikalines, juodašim
tiškas, prieš darbininkus ar So
vietų Rusiją nukreiptas ar re
akcines organizacijas; jų vadus 
iš Lietuvos išvyti ir tt. ir tt.

Vadinas, Lietuvos bolševikai 
piršdamies į Seimo atstovus, 
savo deklaracijoj išstatė labai

IETUVONi
A.

Jau yra rengiama

United States Linijos Laivu

“AMERICA
Gruodžio 12 d., 1922 m

Po vadovyste A. Rypkevičiaus

ši ekskursija bus labai smagi ir patogi, 
kadangi ją vadovaus patyręs kelionėse 
ir visiems labai gerai žinomas žmogus 
A. Rypkevičius ir, kad keleiviai pasieks 
savo tėvyiškės namus prieš pat Kalė
das, parveždami džiaugsmą ir prezen- 
tus savo giminėms.

Pradėkite visi rengtis tuojau. Sekite vėles- 
nius Naujienų pranešimus ir paskelbimus ke
lionės reikalais.

Garsinkities “Naujienose”

Ii 
ki 
ie 
au> 
b

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. IlalRted St., kampas SI gal 
Tolefonap Yard* 1119

Ralguai 
Akušeri 

>«■ kolegr 
u H g • 
oraktika- 
įsi Peru* 
dlvanijof 
>nnpital* 

Pasea 
ingai p* 
aruBuis 
i* 

v mo Du« 
. rodą 
kione 
>*e ir 
kiuose 
luoša 
rims
>«*rginonata

NORTH
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais sriubai* 

garlaiviui
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. ClauSsenius 
100 N. La Salk St., 

Chicaeo. III.

Susibankrutėjusiesi Lietuvos 
; bolševikai, galutinai prakišę 
savo įtaką paskutiniuoju laiku, 
vėl deda visas pastangas, kad 
kaip nors dar paviliojus savo 
pusėn neorganizuotą Lietuvos 
liaudį. Tik, deja, kad ligi šiol 
jiems suvilioti darbininkus 
tuščiais pažadais komunistinio 
rojaus laimių nesiseka. Mat! griežtus reikalavimus, kuriuo- 
Lictuvos darbininkai, nors dar se neužmiršta reikalauti nu- 
ir nėra apsišvietę, bet visgi jie bausti ir Lietuvos šimtų dar- 
nėra tiek naivus, kaip rusai, biriinkų 
kurie tik dėl to ir pateko ko- Tik gaila, kad Lietuvos komu- 
munistų vergijon, kad perdaug 
jais pasitikėjo.

Lietuvos darbininkus dar ir 
dėlto nesiseka komunistams 
patraukti savo pusėn, kad dau
gelis sugrįžusiųjų iš Rusijos 
patys yra gerai ragavę to ko
munistinio rojaus saldumų.- Ir 
dėlto iš grįžusių į Lietuvą 
tremtinių 
prielankus 
komisarais, 
tais ir pelningų įstaigų šeimi
ninkais, kiti gi visi, kuriems 
ten gyvenant teko panešti sun-

mirčių kaltininkus.

nistai išstatydaini šį reikalavi
mą, visai užmiršo kiek darbi
ninkų mirčių kaltininkais yra 
komunizmo kūrėjai — Rusijos 
bolševikai. Del to tas reikalavi
mas tikrenybėj yra kaip tik 
pačių savęs pasmerkimas.

—Proletaras.

bolševikams tėra 
tik buvusieji ten 
gerais spekulian-

Brooklyn. — šiomis dieno
mis sugrįžo į Ameriką Vladas 
Misiūnas su savo moteria. Mi
siūnai su daugeliu kitų buvo 
išvažiavę Rusijon balandžio 
mėn. pereitų 1921 m. Jie iš
važiavo Rusijon kaipo partija 
tikslu pagelbėti Sovietų valdžiai 
atstatyti krašto pramo
nę. Važiuodami išsivežė dra
bužių gaminimo dirbtuvei į- 
rankių — kas ką galėjo; vieni 
mašinas, kiti prosus, žirkles ir 
t.t. Jiems buvo Rusijos agen
tų pripasakota, kad ten toki 
įrankiai labai reikalingi ir kad 
Sovietų valdžia juos gerai pa
sitiks,
važiavo. Bet kaip tik nuvyko 
Rusijon, tuojau pamatė, kad jie 
apgauti, ir ta visa jų “korpo
racija” veikiai pakriko. Lietu
siai skubinosi dumti Lietu- kiaušį skurdą ir gerai pažinii 
von, kiti kitur. Iš lietuvių bu
vo (su šeimynom) L Matįošai- 
tis su žmona ir dviem mergai
tėm, Ubaravičiai, Misiūnai ir 
vieno pavardės nepamenu. 
Matjošaičio moteris neišlaikė 
“darbininkų stacijų” ir mirė, o nis jų žingsnis buvo tai noras 
iis su mergaitėmis vargsta di-' užkariauti naujai įsikūrusias 
džiausĮ vargą Lietuvoje, ka-, Lietuvoj profesines sąjungas, 
daugi pinigų neparsivežė (žmo- Bet tas jiems visai nepavyko, 
nės kalba, kad ir Matjošaitis Nes bolševikai pradėję profe- 
miręs, ar tiesa — nežinia).! sinių sąjungų kepsnį 
Ubaravičiai, kiek žinia iš laiškų 
rgi verkia kruvinom ašarom, 

kad davėsi suklaidinti. Tik V. 
M išiniui i pavyko sugrįžti at
gal į Ameriką, nes jis buvo 
šios šalies pilietis. Jis apie Ru-' ir t t. 
siją nenori nei pasakoti. Tik 
vienam draugui kiek išsišne- profesinėse sąjungose, 
’cėjo, kad netekę jiems maty- Jie labai subruzdo ir stropiai 
ti nei tos dirbtuvės, į kurią jie VC(ia rinkimų į Seimą kampa-

— I • ♦ _ X T _ i _ •• 1 • 4 • t •

z&žiavo dirbti, nei nieko. 7’ 
misarai, girt 
:aus paklausė 
’iavot?” 
vo planus 
kad jie apie juos nieko nežiną. 
Nematę, sako, nei tų iškilmin
gų pasitikimų su raudonomis

ty 
nei

rašė

jų darbus, bolševikams yra 
griežtai priešingi.

Lietuvos bolševikai patrau
kimui savo pusėn darbininkų 
ligi šiol jau gana daug yra da
rę visokių bandymų. Paskuti-

Į versti 
ant savo kurpalio, privedė jas 
prie žlugimo, vienas jų valdžia 
uždarė, kitos negalėdamos su
sitarti t su bolševikais bendram 
savo veikime iškriko savaimi

Pralaimėjus bolševikams 
dabar

Ko- nMą- Neturėdami liaudyje savo 
pasitikę tuo- įtakos ir norėdami sužvejoti 

'ko čion atva- sau balsuotojų griebiasi įpras- 
Pasisakius visus sa- tųjų savo įrankių:— apgaulės 

komisarai atsakę, šmeižto. Savųjų kandidatų I 
Seiman sąrašus jie papuošė 
gražiais pavadinimais — “Dar
bininkų kuopos sąrašas,” “Dar
bininkų ir vargingiausiųjų val
stiečių sąrašas,” ir t. t.

Be to, rinkimų ^agitacijai iš
leistuose savo laikraštukuose 
“Atstove” šlykščiausiai šmei
žiama socialdemokratai, o 
“Musų Kelias” 1 n v. randame 
įdėtų tariamosios “'Darbininkų 
kuopos” deklaraciją, kurioje 
tarp kitų statomi ir šitokie rei
kalavimai: Paleisti suimtieji 
už darbininkų klasės reikalus, 
tinkamai nubausti šimtų dar
bininkų mirties kaltininkus.

vėliavomis nei negirdėję 
“internacionalų” giedant 
grojant, apie ką “Laisvė” 
iems pasiekus Rusiją.

Ištiesii “Laisvė” labai gra- 
uai buvo aprašius jų pasitiki
nu, nelaime tik, kad. jie 

uys, kuriuos taip “puikiai 
ii tiko”, to viso nematė nei ne-

pa- 
pa-

Išvažiuojant tai “korporaci- 
ai” į Rusiją Brooklyno siuvė
jai paaukojo $500 “adatoms” ii’ 
Įdavė Misiūnui. Dabar šiu
žėjai laukia atskaitos, ką jie 
už tuos $500 pirko. Aukoj i-' 
nas tų 500 dol. buvo labai en- 
’uziastingas, nes komunistai, 
''ypatingai Bekampis) aiškino,

Skausmus ir gulimus nutildo

:ad dabar pradžiai tai labai PAIN-EXPELLER
reikalinga siuvimo bizniui ada
tos, “straipos” mašinoms, siū
lai ir kiti galai.

Dabar komunistai gali džiau
gtis, nes “atstatė” Rusiją ir 
au—vieni grįžta Amerikon, ki

ti dumia Lietuvon, kiti į ki
tus kraštus, o kurie silpnesni, 
negalėjo pa nešti tų vargų, į 
airiuos komunistai juos įstū
mė, skiriasi su šiuo pasauliu...

—Didysis Jonas.

Vaizbažonklis užreg. S. V. Pat. Ofisą

DRAUGAS REIKALE

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

White Star Line
New York į Southampton 

lomeric—Sp. 21; Lapkr. 11; Gr. 9 
Majestic—Spal. 28; Lapkr. 25; Sp. 16 
Olympic—-Lapkr. 4, Gruod. 2, Gr. 30 

(Didžiausi pasaulyj laivai)
Greitas susisiekimas su Baltijos portu

American Line
Ne>» lork į Hamburgą 

-lanchuria Spalio 26; Mongolia Lap. 9 
Minnekahda (3 klesos) Lapkričio 16 

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Į Baltijos portus.

Red Star Line
New York į Plymouth-Cherbourg 

į Antwerpą.
,7eeland Spalio 21
Finland Gruod. 2

Kroonland Sp. 2s 
I.apland I^apkr. 4 
Zeiland Lapkr. 25 
Lapkr. 11 tik iki 

Antverpo.
New York iki Danzigo' 

Sami and tik 3 klesa Lapkr. 8 
Geras maistas. Smagus kambariai, 
atsikviet’mui draugų į Ameriką.

Kreipkitės prie vietos agento arba 
PASSENGER DEPARTAMENT

14 No. Dearborn St., Chicago, III.

Gothland (3 klasa)

Dr. V. A. Šimkus
3261 S. Halsted St.

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M.
Ned. 10—12 A. M.
Tel. Bouievard 5052

Rezidencija, 3159 S. Union Avė.
Tel. Yards 1699

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau j 
ti-umpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimą ir užganėdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 
3315 So. Halsted St. Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki I

(6 RUSIJOJ?

Gerai lietuviams žinomo* pe> 16 
metų kaipc patyręs gydytojas chi
rurgas ir akuieris.

Gydo afitraia Ir chromika* liga*, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus

Ofisas ir Labaratonja '02> W 
I8th St., netoli Fisk St

VALANDOS: Nuo 10--12 olėtą 
•r nuo 6 (ki 8 vai. vakarai*

Dienomis Cana 
3110 arba 857

Nata Drevei 959
Bouievard <18<

3313 So Halated Si

Telefoh*’

e

DETROIT, M1GHIGAN PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M Glaser pereina 
į rankas žentu ii partnerio Dr 
Charles Sega! Visi senieji pači 
entai ir draugai aplaikys apžiu
• ėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

• I49 8. Morgan St., kerti 32
OFISO VALANDOS

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 1 
vakare. Nedėliomis nuo 12 - 

2 p< piet 
Tolephone Yard> 68'

1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO„ 

Balchiunas pagelbinintau 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th SU 9509 Cardom 

Detroit, Mieli.

West

‘Upeneh.Une
luienus visa kelionė j ir iš Lietu

vos garlaiviais:
ROCHANBEAU ............... Spalio 19
LA SAVOJE...................... Spalio 21
LA BOURDONNAIS .... Spalio 26 
LAFAYETTE ................... Spalio 28

Puikiausis sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimos! bliudu, bū
dančiu vandeniu kiekvienas kam- 
haris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba Ite- 
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki 
tės prie vietos French Line agento 
arba j kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526
1.."'"r"".................... .............

Pinigai
iš

Waukegano
LIETUVON

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
•729 So. Ashland Avė., 2 IstUM 

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovo> 
Moteriškų, Vyriškų ii 

Vaikų ligų
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuc 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaru. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namu Tel.: Lafavette 0263

Geriausia siųsti
, Per

J. E. JBruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

MRS. M. W.VTIJF:W1(7

I Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki R vak

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel Bouievard 7179 
3243 So. Halsted St., Chicago.

i Nėdėldienias pagal sutarimą

Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd. 
Waukegan, III.

Alcufterk*
11 13 S.Halsted M
Tel. Blvd. "81S8

Per 15 metų pa 
ekminge prak 

ūkavimo turit 
..atyrimo Pasek 
Dingai patamau 
m prie girrdymo 
Kiekvienanre at 
(tikime 
patišką 
ėjimą.

patarimu* 
terims ir
■ ■pins veltui

teikiu 
rižiu 
Inodi 

mo 
mergi

a "iii

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyga 

ir Almanakas
1923 METAMS

v . Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

| DYKAI Tiems Kurie Ulll llfjj*0 
Užsiprenumeruos i’“UUiLiinu

Tel. Pullman 5432

Telefonas Bouievard <042

OR. C. Z. VEZELIS
Lietu vii, Dentista* 

4712 South Ashland Ava., 
arti 47-to# gaivia

A. SHUSHO 
AKUŠERIU

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kj laike ligos.

10929 S. State St 
Chicago. III.

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisą* 2201 W. 22nd SL, kampas b 

Leavltt SI. TeL Canat 69X2.
Rezidencija 8114 W. tted 86.

Tel. Lafayette X
Hi i 4 h Ne ' ’ -•*

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr. A R. BLUMENTHA1

Optometrta 
Tel. ROU tevard «4«V 
<•49 8 Ashland Ava. 
Kampa* 47-to» rat 

2-roe hiboa.
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Naujienos eina kasdien, liakiriant 
aedėidienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Haisted SL, Chicago, 
Ui. — Telefonas: Roosavelt K6OO.

Ui&imokėjimo kainai 
Chicagojc <— paMui 

Metama .
Puaei metų______________
Prima mineaiama 
Dviem mėnesiam - 
Vienam mėnesiui -

Chicagoje per netlotojua* 
Viena kopija , ,
Savaitei - - - --
Mėnesiui - 75c.

Suvienytose VaistĮjoae ne ChicagoJe 
paštu;

Metams ------------ . -
Pusei metų -r,-,-..,.,
Prima mėneaiama
Dviem mėnesiam ---------------

/ Vienam mėnesiui ----------------
Lietuvon ir kitur uiaieniuoae;

(Atpiginta) 
Metams...... ....- $8.00
Pusei metų _4.50
Trims mėneaiama - - 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Omanu, kartu au uiaakytnu.

Pereinamasis 
laikotarpis.

! yra atgyvenus savo žydėj i- nią simpatijas kaip Europo- tikrai buvęs pakankamai sti- 
mo gadynę ir kad jos pakei- je, taip ir Amerikoje. Ir jei- prus valdyti pasaulį ketver- 
timas kitokia visuomenės si- gu bolševikai nebūtų susite- tas mteų atgal, tai jo sitpru- 
stema dabar jau yra palygi
namai neilgo laiko klausi
mas, Vieni ir kiti jų, be to, 
mano, kad jų pareiga yra 
dėti visas pastangas, idant 

, tą laikotarpį kaip galint la
biaus sutrumpinus.

Bet ką turi daryti tie žmo
nės, kurie nori, kad visuome
nė kaip galint greičiaus iš
eitų iš to laikotarpio ir 
įžengtų į socializmą?

Jų elgimąsi priklauso nuo 
to, kaip jie žiuri į tas jiegas, 
kurios veda žmoniją linkui

| socializmo, ir -į santykį tar* 
$8.oo Pe ir priešingų soci-
. 4.50 alizmui jiegų. Ir šitame 

L75 klausime apsireiškia labai 
stambus skirtumas tarpe so* 

1 cialistų pažvalgos ir komu- 
~i8c. nistų pažvalgos.

■ Socialistai, būdami ištiki
mi Markso materialistiniam 
istorijos supratimui, sako, 
kad pirmutinė sąlyga, be ku
rios negali būt įvykinta sa- 
cializmo tvarka, yra tam tik
ras ekonominio visuomenės 
išsivystymo laipsnis. To 
laipsnio jau yra pasiekusios 
kaikurios šalys, bet dauge
liui* jų dar ligi jo toli šaukia; 
ir tokiose atsilikusiose šaly
se šiandie mėgint įvykint so
cializmą, butų nesąmoniškas

zmo disciplinos vykinimas.' tie asttiehs nesiilaikS Partijos nU- 
Gyventojai pradėta karo tai- tarimų, 
smu teisti dėl menkiausių '

>7.00 
<uu 
2.00 
1.50 

. .75

Komunistai gi, nors labai 
mėgsta “bažytis” Markso 
vardu, tos pamatinės moks
linio socializmo minties visai 
nesilaiko. Jie mano, kad so
cializmą esą juo lengviaus 
įvesti tenai, kur kapitaliz
mas dar nėra įsigalėję^. Tai 
yra sena Rusijos liaudinin
kų (social-revoliucienierių) 
utopija, kurią skelbdami, 
jie pasakojo, kad Rusija 
esanti socializmo atžvilgiu 
“laiminga šalis”, nes jos bur
žuazija dar silpna, o sodžiu
je dar gyvuoja išlikusi nuo 
senovės gadynių “obščina” 
(komuna). Rusijos komu
nistai, kaip žinome, mėgino,

Didysis pasaulio karas bu- darbas, 
vo tokia kapitalizmo siste
mos katastrofa, nuo kurios 
ji niekuomet pilnai neatsi-

* gaus. Tas karas ne tiktai 
sunaikino milionus žmonių 
gyvybių ir neapskaitomas 
daugybes turto, bet ir paro
dė visą šių dienų visuomenės 
tvarkos nepastovumą. Jei
gu kapitalistinėje sistemoje 
gyvenančioji žmonija nepa- 
jiegia išvengti tokių baisių 
skerdynių, kaip tas karas, ir 
tokio pasibaisėtino turto su
naikinimo, kokį jisai atnešė, 
tai aišku, kad žmonijos atei
tis nebus užtikrinta tol, kol 
ji nemokės tvarkyt savo gy
venimą kitaip, negu dabar.

Šita mintis paskutiniais pasiremdami |ita liaudinin- 
karo metais pasklido pla- kų utopija, parodyti' visam 
čiausiose žmonių miniose vi- pasauliui “kelią į socializ- 
same pasaulyje, ir kadangi mą”, ir žinome, kokių tatai 
ji reiškia patvirtinimą to, ką davė vaisių.
per dešimtis metų pirm to Bet * kartą nukrypę nuo 
skelbė socialistai, tai tos mi- Markso teorijos sulig ekono- 
nios staigu pakrypo į sočia- minės socializmo vykinimo 
lizmo pusę. Pasibaigus ka- sąlygos, komunistai neišven- 
rui, socialistų partijos viso- giamu budu turėjo prasi- 
se Europos šalyse įgijo šim- lenkti su socialistais ir savo 
tus tūkstančių naujų narių pažvalgoje į santykį jiegų, 
ir milionus balsuotojų. Išti- kovojančių už ir prieš socia- 
soje eilėje šalių jų pajiega lizmą. Jeigu komunistai ma- 
taip išaugo, kad be jų pasi- nė, kad socializmo vykinimui 
darė nebegalima sudaryti esą visai nesvarbu, kokio 
valdžią, o kaikur net visa ekonominio vystymosi laips- 
valdžia pateko į socialistinių nio yra pasiekusi visuomenė 
partijų rankas.partijų rankas. (arba net esą geriau, kad

Taigi dabar jau eina Eu- tas laipsnis butų kuožemiau- 
ropoje tiesioginė kova dėl sias) tai, žinoma, pas juos 
valdžios tarp kapitalizmo ir 
socializmo jiegų, ir šitas pe

negalėjo būt jokios abejonės 
apie tai, ar ta visuomenės 

rioclas “senojo pasaulio” gy-' dalis, kuri kovoja už socializ- 
venime yra vadinamas “pe- mą, yra pakankamai stipri, 
reinamuoju laikotarpiu”. Ji- Žinoma, kad ji yra pakanka- 
sai prasidėjo su didžiuoju mai stipri, tik jai reikia 

įkvėpti daugiaus drąsos ir 
pasiryžimo! Reikia atsi
šaukti į ją karštais žodžiais 
it parodyti pavyzdį, kaip ji 
turi koovti! Ir bolševikai

karu ir tęsis tol, kol naujo
sios visuomenės tvarkos šali
ninkai nelaimės galutinos 
pergalės. -

Nors mes dedame didelės 
svarbos tam, kad butų aiš-per penketą metų dėjo mu
kiai matomas pamatinis skir žiniškų pastangų, kad sukė- 
tumas tarp socialistų ir ko- lūs miniose entuziazmą prie 
munistų, bet turime čia pa
stebėti, kad jie vieni ir antri 
sutinka tame dabartinio lai- Rusijos bolšėvikų pastangos 
kotarpio įvertinime. Ir so- yra šviesioji komunizmo pu- 
cialistai ir komunistai mano, sč, kuri buvo patraukus prie 
kad kapitalizmo sistema jau jo skaitlingų darbininkų mi-

socializmo.
Reikia pripažint, kad šitos

• pę teroru ir kitokiais juodais mas šiandie butų dar labiaus 
darbais, tai, nežiūrint visų aiškus. Tuo gi tarpu mes 

, jų klaidų, jų vardas butų ant matome, kad per tuos metus 
visados pasilikęs garbingas darbininkų klasė niekur ne- 

; žmonijos atmintyje, kaip pa- iškovojo naujų pozicijų, o 
sijiko garbingas darbininkų 
atmintyje Paryžiaus Komu
nos kovotojų vardas.

Nėra čionai reikalo įrodi
nėti) kad socialistai niekuo
met nebuvo priešingi komu
nistų pastangoms sukelti mi
niose entuziazmą prie socia- 

i lizmo. Bet socialistai yra įsi
tikinę, kad ne mažiaus svar
bus dalykas, kaip pakilęs 
žmonių ūpas, yra jų sąmonę 
ir susiorganizavimas; be to, 
jeigu pareina reikalas ne 
vien agituot už tam tikrą 
idėją, o ir vykinti ją gyveni
me, tai žmonėms reikia tu
rėti ir didelio patyrimo. Ar 
darbininkų klasė šituo at
žvilgiu jau buvo pakanka
mai subrendus, bent vado
vaujančiose Europos šalyse, 
kai prasidėjo revoliucinis 
judėjimas, baigiantis pa
saulio karui?

Pas komunistus, kaip mi
nėjome, šituo klausimu ne
buvo jokios abejonės; bet so
cialistai manė, kad dvasinio 
subrendimo atžvilgiu prole
tariatas turi dar padaryti 
geroką žingsnį priekyri, pir
ma negu jisai sugebės pa
imti į savo rankas pasaulio 
valdymą. Net pažangiau
siose šalyse milionų darbi
ninkų protas dar tik nese
nai tapo pažadintas; žymi 
jų dalis dar visai nėra susi
organizavusi, o ir suorgani
zuotieji darbininkai neturi 
tarp savęs vienybės ir daž-x 
nai kovoja vieni su kitais 
pikčiaus, negu su savo iš
naudotojais. Pagaliaus, kas 
dėl darbininkų patyrimo 
valstybės reikalų vedime ar
ba pramonės tvarkyme, tai 
jie pirma visai neturėjo pro
gos jo įgyti.

Matydami tai, socialistai 
sakė, kad artimiausias dar
bininkų uždavinys yra ne 
versti kojomis visą dabarti
nę tvarką, bet iškovot sau 
kiek galint daugiaus teisių, 
kaip valstybėje, taip ir pra-^ • 
monėje, kad, atsistoję ant 
platesnio pagrindo, jie galė
tų sekmingiaus šviestis, or
ganizuotis ir susipažinti su 
visuomenės reikąlų vedimu, 
prie kurio jie pirma negalėjo 
prieiti, žodžiu, socialistai 
ragino darbininkus kovoti 
už politinę ir industrinę de
mokratiją ir panaudoti lai
mėjimus šitoje dirvoje tam, 
kad įgijus pakankamai jiegų 
perkeitimui kapitalizmo si
stemos į socializmo sistemą.

Visi gerai žino, kaip ko
munistai per keletą metų di
džiausiu įnirtimu atakavo 
socialistus dėl šitokio jų nu
sistatymo. Jie sakė, kad so
cialistai jau “pardavė” savo 
idealą buržuazijai; jie kurs
tė darbininkus prieš sociali
stus dėlto, kad pastarieji, 
girdi, “įžeidžia” proletaria
tą, skaitydami jį “nesubren
dusiu” : jie ardė, kur tik ga
lėjo, socialistų organizacijas 
ir kvietė darbininkus stoti 
po vienintele “tikrą išgany
mą” rodančią komunistų vėi 
liava. Pažvelgkime tečiaus 
dabar, kuri nuomonė pasiro
dė teisingesnė, socialistų ar 
komunistų.

Jeigu proletariatas butų

prakišo dau
gelį tų pozicijų, kurios jau 
buvo užkariautos revoliuci
jos laiku. Ir paklausykite, 
ką šiandie kalba vienas 
stambiausiųjų komunizmo 
vadų, L. Trockis. Pasikal
bėjime su vieno Italijos laik
raščio atstovu jisai neperse- 
nai šitaip apibudino dabarti
nį momentą:

“Kapitalizmas jau nebe- 
pajiegia valdyt pasaulį, o 
darbininkų klasė dar nėra 
pakankamai galinga pa
imti valdžią į savo rankas, 
— šitoks yra dabartinės 
epochos ypatingumas.”
Tai yra ta pati- mintis, 

kurią visą laiką skelbė socia
listai, ir išreikšta net tais pa
čiais žodžiais.

Per penkerius metus ko
munistams reikėjo šlykš
čiausiu budu niekinti socia
listus dėl tokios idėjos, ku
rią šiandie jie patys pripa
žįsta. Rusijos mužikai, pa
šiepdami savo proto neran
gumą, sako: “Kriepok zad- 
nim urnom russkij čeloviek”, 
ir šita patarlė kuogeriausia 
tinką komunistų charakteri
stikai. Tik “užpakaliniu 
protu” jie yra stiprus, ir dėl
to jiems taip dažnai tenka 
gerti iš to šulinio, į kurį jie 
prispjaudo.

Bet jeigu darbininkų kla
se dar nėra pakankamai ga
linga paimti valdžią į savo 
rankas, tai tie žmonės, ku
riems rupi* darbininkų pasi- 
liuosavimas, privalo padėti 
jiems kaip galint greičiaus 
sustiprėti. Sustiprės gi dar
bininkai ne tada, kada jie 
skaldysis tarp savęs ir darys 
komunistiškus eksperimen
tus, kaip Rusijoje, bet kada 
jie eis išvien ir kovos už re
alius savo reikalus. Rusijos 
bolševikų mėginimas vienu 
šuoliu atsidurti iš pusiau- 
vicluramžinės sistemos soci
alizmo tvarkoje, suardė ša
lies ūkį ir pakirto proletaria
to jiegas. Jos “pereinama
sis laikotarpis” pavirto iš 
kelio linkui socializmo grįži
mu į kapitalizmą, ir dagi ] 
tokį kapitalizmą, kokį jau 
šenai pergyveno visos pra
moningosios šalys.

atvirkščiai

RHEINLANPO OKUPACIJA.

čia kaip tik ir gludi vienas 
prasižengimų. Vokiečiui, pa- stambiausių skirtumų tarp bol- 
gautarfi Amerikos ipa^irosą ševikų ir socialdemokratų: so- 
berukant, buvo tikra laimė cialdemokratai prasižengusius 

kalėjimo.1 savo narius iš partijos šalina, o 
Į V T A J. V M W V —J
še. I savo nariams pavyzdžiu skaito. 

Juk “Pravda” štai rašė apie pa
skelbusį banditą, Ter-Petrosovą- 
Mirskį-Kamo:

gauti dvi savaiti
Tankiausia toks prasižengi-, bolševikai paprastus banditus 
mas buvo baudžiamas l_ 
šiomis arba net astuoniomis 
savaitėmis kalėjimo. Man, 
pasakojo žmonės, kad tos 
bausmės pasidarė taip pa
prastos, kad gyventojai apie 
nieką daugiau ir nekalbėjo.
Gyventojai viens kito klausė: 
“Ar jus jau buvote kalėji
mo?” Gyventojams daug 
taipgi teko kentėti nuo ka
reivių žiaurumo ir girtuok- 

" liavimo.
“Dėka tos rųšies karei

viams, socialiniai prasižen- 
. girnai labai padidėjo. Cob- 
• lenze, kuris turi 54,000 gy

ventojų, 1913 m. gimė 100 
nelegalinių vaikų. 1919 m. 
tokių vaikų gimė 230, o 1921 
metais — 400. Prostitucija 
ir venerinės ligos neapsako- ieškojo užuojautos bei pusto
mai padidėjo.”

Korespondentas sako, kad 
nežiūrint visų tų žiaurumų, 
amerikiečiai geriausia apsieiną 
su vokiečiais. Taip dalykams 
e^ant, pigu numanyti, kas de
dasi prancūzų užimtoj terito
rijoj, kur šeimininkauja Afri
kos negrai.

AKLAS AKLĄ VEDA.

Laikraščių pranešimais, bolše
vikų organas “Izvestija” įdėjęs 
Maskvos mokyklų inspektoriaus, 
S. Mickevičiaus, straipsnį apie to 
miesto mokytojus. Mickevičius

“Kiekvienas musų privalo 
didžiuotis musų partija, ku
rios eilėse išauklėjama tokie 
revoliucionieriai, kaip drg. 
Kamo.”
Ar “Laisvė” nebūtų tiek gera 

paaiškinti mums, kas geriau pa
sielgė: ar Lietuvos socialdemo
kratai, pašalindami Janulaitį ir 
Paknį iš partijos, ar Rusijos bol
ševikai, kurie didžiuojasi bandi
tais ir falšyvų pinigų dirbėjais?

L. šeimenis.

Lietuvos Socialistinės Mokslei
vijos Aušrininkų Organizacija

(Tęsinys)

II. Aušrininkai Rusijoj.
(1915—1918 m.)

Vokiečiams užimant skait
lingus Lietuvos miestelius ir 
kaimus, daugybė lietuvių bėgo 
nuo jų Rusijos gilumon ir

ges pas svetimtaučius. Bego 
bijodamiesi vokiečių, bego ru
sų kazokų varomi, kiti gi —* 
sudeginti, bėgo ieškoti duonos 
kąsnio. Ir prisirinko lietuvių 
didoki būriai įvairiuose Rusi
jos miestuose: pradedant va- 

ir baigiant 
(Vladivos- 

Lietuvą ap- 
ir mokslei-

karais (Minsku) 
tolimaisiais rytais 
toko). Daugiausia 
leido inteligentija
vija. Pastarosios daug apsisto
jo Petrapilyje, Maskvoje, Tam- 
bove, Jaroslavliuje, Soročiu- 
cuose, bet už vis daugiausia 
Voroneže, į kur buvo išvežta 
Vilniaus bendrabučiai.

Moksleiviai atskirti nuo sa
viškių, tolimame Rusijos mies
te**), sugrusti bendrabučiuo
se iš karto negalėjo savo padė
tyje tikrai orientuotis ir kurį 
laiką likosi vien savo ekono
mine padėtimi besirūpiną. Bei 
neilgai moksleiviams teko ne-

“Aš ir pirma žinojau, kad 
sovietinių mokytojų mokslo 
cenzas buvo žemas, ypač tų, 
kurie tik paskutiniais pen
kiais metais pradėjo mokyto
jauti. Bet tyrimai parodė, 
kad dalykų padėtis yra blogės- žinioje pasilikti, tuoj pasteįė- 
ue, negu kada nors aš tikę- jo kaine reikalinga savo dar- 
jaus.

“ ‘Tie inokytojai’ negalėjo 
atsakyti į'paprasčiausius klau
simus. Kaikurie atsakė, kad 
saulė sukasi apie žemę, kiti 
negalėjo atsakyti prie kokios 
juros randasi Petrogradas 
arba su kikiomis valstybėmis 
Rusijos rubežiai sueina vaka
ruose; kaikurie sugestavo Vo
kietiją, Austriją ir net Pran
ei ją, ir tik vienas mokytojas 
davė teisingą atsakymą. Mes moksleivius dalino pusiau, tai 
klausėme, kas dabar valdo tas suprantama, negi kunigai 
Rusiją, ir gavome atsakymą: socialistams pataikaus. Bet 
<T Ne tik ome moksleivius persekioti la

vinimosi darbe ir kartais eko
nominiai skriausti; neišduoti 
moksleiviams to, kas jiems bu
vo skirta iš rusu valdžios. Tai
gi aušrininkai pirmose ištre- 

> uoliai kovojo 
su savaisiais skriaudikais

” (kaip jie dažnai 
; ateitininkai, 

pilvo verčiami ėjo iš-

į buotė plėsti. Viena, tai subruz
do lavintis, steigti bendrabu
čiuose kuopas, antra, tai ko
voti sn komitetų nariais, ku
riems buvo pavesta pilnai aprū
pinti moksleivius ir rūpintis 
jųjų gerove. Mat, komitetuo
se vyriausiais ponais buvo ku
nigai ir jų bičiuliai, tai ėmė 
moksleivius skirti į dvi puses: 
ištikimus — ateitininkus, ir 
“bedievius”— aušrininkus. Kad

metuose neturėjo išsidirbę ir 
aiškiai suformulavę! principų, 
nors juose, nusistatymuose bu
vo žymus vėliau formuluoti 
pagrindai.

Laikui bėgant iš aušrininkų 
atsidalino marksistiniai nusis
tačiusių draugų grupė (Aušri
ninkai nuolat konkretėja ir 
aiškėja). Tas atsiskyrimas įvy
ko besitariant leisti savo šafi- 
rografuotą laikraštuką — “Sū
kurį” ir sulyg aprašymo, ski
lime dalyvavusio, V. Serben
tas 4—6 “Aušrinės” Nr., įvy
ko taip: “....pradėta rengti 
“Sukurj.” Bet kai tik priėjo 
prie įžangos straipsnio, kame 
reikėjo savus pamatus išdėsty
ti, tai darbas ir sustojo. Vienas 
redakcijos narys (a. a. Julius 
Janonis — Vaidilos Ainis. — 
L. š.) negalėjo sutikti su ke
liamais aušrininkų pamatais. 
Jo manymu, dedant į paimtą 
tautine idėją, žmogus esąs var
žomas lygiai taip, kaip priki- 
šant visiems kokią tikybą. In
dividualizmas, jo manymu, 
taip pat be reikalo kišamas: 
ekonominis individualizmas 
priešintųsi socialio sutvarky
mo idealui, o dvasios plėtoji
mąsi laisvė savaimi supranta
ma, priimant socializmo idėją. 
Socializmą ir jis siūlė įdėti į 
pamatus, gi dėl kilų pradų nu
tylėti, arba jei tautos klausi
mu ir tarti, tai pabrėžti tik ap
sisprendimo teisę ir laisvę pri-

‘Leninas ir Trockis*.
politiniuose, istoriniuose ir 
geografiniuose klausimuose 
pasireiškė toks nežinojimas, 
bet lyginai ir kituose dalykuo
se dauguma mokytojų parodė 
neapsakomą ignorantizmą“. | ,ninio dienose 
Bet ar seniai bolševikai gyrėsi 

pasauliui, kad švietimo darbas ‘globėjais 
pas juos esąs pavyzdingai pa- inčgo vadintis); 
statytas? O dabar net bolševi- kartais, ] 
kų valdininkas oficialiniame bol- vien; bet dažniausia “laižėsi 
ševikų organe rašo, kad komu
nistų pastatytieji mokytojai esą 
nemokšos. Ir jeigu tokie daly
kai dedasi Maskvoj, tai kokios 
rųšies mokytojai bėra provinci
joj?

komitetininkams ir visa truk
dė. Ta kova tęsėsi ligi 1917 me
tų revoliucijos, kada patys 
moksleiviai ėmėsi komitetus 
tvarkyti bet iš pradžios gyve
nimo Rusioj, ji buvo aštriau-

Prasidėjo ilgi ginčai. Anam 
draugui buvo nurodoma i tai. 
kad socializmas ekonomijos 
bei sociologijos kategorija, ku
ri, tiesa, yra sąlyga plačiausio 
vystimosi laisvei, bet socializ
mą pabrėžti nereiškia dar pa
sakyti, kaip mes žiūrim į asme
nį, kaip visuomenės kolektyvio 
narį, ir į istorijos plėtojimąsi. 
Pabrėžiant socializmą jį įvai
riai ir motyvuoti galima. Bu
vo nurodoma, kad individua-

logijos prasme — asinens plė
tojimosi idėja yra tikslas, kurį 
galima pasiekti tik per socia
lizmą, kai visiems bus užtik
rintas galėjimas plėtotis, kul
tūroje augti ir pasiekti intelek- 
tualės pilnumos, čia tai ir su
sidūrė dvi minti, dvi pažvalgi 
į visuomenės plėtojimąsi. Eko
nomijos materialistų žvilgsnis, 
sulyg kurio visos kultūros, fi
losofijos, teisės bei tikybos te
orijos yra trobėsis pastatytas 
ant ekonominių santikių pa
mato, ir žvilgsnis, sulyg kurio 
asmuo yra suvytas progreso 
veiksnys, į kurio pasauležvaL 

gyvybes jautimą ir tvėfy- 
bą turi daug įtekmės šalę kitų 
veiksnių ir gyvenamos ekono
mijos sąlygos.

Tautos dvasia yra savytas 
veiksnys, teikiąs asmens pa- 
sauliožiurai savotišką spalvą 
ir todėl pildąs asmens dvasią, 
duodąs asmeniui pilniau apsi
reikšti.

(bus daugiau)

SKIRTUMAS.(Guardian” 
korespon- 
gyvenimo 

sąlygas Vokietijos provincijoj, 
Rheinlandė. Tą provinciją yra 
okupavę antantes kareiviai. 
Amerika ū’gi turi ten savo ka? 
reivių. Apie amerikiečių 
puotąją* teritoriją šiaip 
korespondentas:

“Išpradžių Amerikos 
reivius, dauguma kurių 
liuosnoriaį, vietos gyventojai 
maloniai pasitiko. Buvo net 
tokių rheinlandiečių, kurie 
entuziastingai juos sveikino, 
kaipo Wilsdno principų pa
sekėjus. Tarp kareivių ir gy
ventojų prasidėjo bičiulia- 
■vimost Antantės karo vadai 
įžiūrėjo tame pavojų ir liuo- 
snoriai liko reguliariniais 
karięiviais . pmnainyti. Tuoj, socialdemokratai ? O Janulaičio 
prasidėjo brutaliuos m ii i tari-' ir Paluiio pašalinimas rodo, kad

“The Manchester 
pasiuntė specialinį 
dentą, kad ištyrus

oku- 
sako

ka- 
buvo

ainis gyvenimas, ugdymas 
vyje žmogaus. Pažymėtina, 
tai Voronežo moksleivija 
nai suprato: kure kuopas, 
mc skaitė referatus, ginčijosi 
įvairiais klausimais, vate la
vinimosi darbą, — žodžiu, vi- 
sJomeniniai brendo. Iš karto 
aušrininkai manė turėti šio
kius tokius santikius su atei
tininkais, bet pastariemsiems 
keletą kartų patylomis užbė
gus aušrininkams • už akių ii* 
padarius šunybių, vėliau į ben- 

/ drą darbą nesueita. 
. I Tenka pažymėti, 

ir pirmuose

>Kiek iaiko atgal “Naujienos’ 
perspausdino “Socialdemokrato” 
pranešimą, kad L. S.-D. P. Kaip 
no kuopa, vykindama partijos 
nutarimą, išbraukė iš kuopos na
rių Juozą Paknį ir Augustiną 
Janulaitį. Pirmąjį išbraukė už 
valdžioj dalyvavimą, o antrąjį 
už dalyvavimą V. Tribunale, ku
ris mirties bausmės sprendi
mus darė.

Delei to įvykio “Laisve”, j " 
silikdama savo “principams“ iš
tikima, išdergė “Naujienas” ir j 
visokių niekų pripasakojo apie .V‘V'L 
socialdemokratus. . Kas sekė 
Lietuvos Socialdemokratų Parti-j 
jos darbus, tas gerai žino jų nu
sistatymą mirties bausmės klau
simu. Kas Seime protestavo 
prieš mirties bausmę, jeigu ne

sa- 
kad 
pil-

kad aušri- 
ištrėmimo

*) Smulkiau apie 
moksleivijos vargus 
ma rasti 1917 m. “Aušrinės’ 
6 Nr, V. Serbentus 
“Moksleivija karo metu.

**) Iš kart kalbėsiu tik apie Vo
ronežo moksleivija, nes ji skaitlin
giausia.

pažangiosios 
Rusijoj gali- 

_>” 4, 5 ir 
straipsnyje

Redakcijos Atsakymai
Kometai. — Del kliubo va

karo pakaks lo, ką kitas ko
respondentas jau yra pranešęs.

Neženotam, S t. Charles.
Kokie piknikui rengti buvo 
motyvai, nežinome. Žinome 
tik jo vaisius. o jie gražus. 
Kam priekabių ieškoti?



Antradlwn

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžlojam, fixtures sudedam, visokį reikm«nys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Go.,
1619 W. 47th St.,
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NAUJA KNYGA IŠ LIETUVOS.

Verta kiekvienam perskaityti. Yra daug naudingų 
ir žingeidžių patarimų ir nurodymų.

Knyga apdaryta, 100 puslapių. Kaina 50c.
Knygos turinys:

1. Įžanga.
2. Trumpa Lietuvos atgijimo ir vystymosi istorija. .
3. Kaip Lietuva dabar valdoma.
4. Vietos valdžia. ;
5. Kaunas (Trumpa jo istorija).
6. Valdžios, visuomenės ir privatinės įstaigos Kaune.
7. Lietuvos apskritys ir valsčiai.
Š. žemės rūšys. / ; ,
9. Lietuvos teismai.

10. Matai, saikai, svarai. 4 .
žyminis mokestis. • < - ’’ *.
Lietuvos paštas. ‘ -
Nauji pašto mokesniai :
Laiškai į užsienį. 1 1
Pinig*ų siuntimas.. *
Telegrafo mokesniai.
Telegramos užsienin.
Oro paštas.
Lietuvos geležinkeliai. . t
Keleivių traukinių tyarkraštis.
Lietuvos geležinkelių mokesniai.
Bagažo mokesnio lentelė.

23. Prekių traukiniams.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

18.
19.
20.

25. žymesnių lietuvių advokatų antrašai.
26. Patarimai j vairiais reikalais: Pasų įstatymas, Leidimų 

ginklams laikyti davimo taisyklės. Kaip Įsteigti tą ar 
kitą organizaciją. Kaip gauti miško. Apie pilietybę. 
Kaip Lietuvoj pirkti žemes. Kareiviavimo priedermės 
Lietuvoje. Ar verta grįžti Lietuvon.

Knygoje yra du žemlapiai: Lietuvos žemlapis ir Kauno žom- 
lapis. Reikalaukite knygos tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Nustato Komai Paša
Turkų tautininkų vadas gi

mė 1881 m. Salonikuose, Mav- 
cedonijoje, buvusioje turkų 
imperijos dalim, toj daly, kur 
indžne kiekvienas pažangos ju
dėjimas turkų politikoje prasi
dėjo.

Kernai jaunas pasiskyrė ka
rinę karjerą. Būdamas 12 me
ti) jis įstojo į militarinę mo
kyklą Monastire, Macedonijoj. 
Jis baigė savo mijitarinį moks
lą Imperijos Kolegijoj Kon- 
stantinopolyj ir įstojo turkų ar- 
mijon, kur jis pasiekė kapito
no laipsnį.

Jaunas karys giliai susido
mėjo politika ir buvo priešin
gas reakciniam tuomet buvusio 
galėj sultono Abdulo-Hemido 
režimui. Kernai buvo veik us 
Pažangos Vienybės (jaunatur- 
kių įnirti jos) rėmėjas ir grei
tai sutapo judėjimo vadu.

Vėliau Kernai pamatė, kad 
šitas judėjimas, vedamas En- 
vero pašos grįžta į tamsią re
akciją tik kitu vardu. Jis ap
leido partiją ir buvo politikoje 
savarankiškai pažangus..

Užėjus pasaulio karui ir Tur
kijai likus sumuštai Kernai ta- 
t>o sultono padėjėju, šitame 
laipsny 1919 m. jis buvo pa
siųstas numalšinti turkų ka
reivių maištą Mažojoj Azijoj.

Bet, anaptol nemalšindamas 
maištininkų, Kernai prisidėję 
prie jų. Tai buvo turkų tau
tininkų valdžios pradžia Ma- 
žoj Azijoj. Sultonas oficialiai 
paskelbė Kcinalą esant plėšiku.

Kernai tuojau pradėjo vykin
ti gyvėniman savo libebalingus 
politinius įsitikinimus. Mažoj 
Azijoj tapo įvesta tikrai de
mokratine valdžia.

Angoroj tapo įsteigtas Didy
sis Tautos Seimas, šitam sei
mui buvo pilnai pavesta įsta- 
tybinė, teismine ir vykinamo
ji galės. Kėniai buvo išrinktas 
pirmu seimo pirmininku.

Prezidentas savo laisvomis 
pažiūromis nuėjo taip toli, kad 
savo kabineto nare paskyrė 
moterį Halide Edib Hanun— 
padare dalyką lig tol negirdėtą 
mahometonų šaly.

šiandien Kernai, būdamas 41 
metų amžiaus yra svarbiausias 
asmuo Rytuose. Jis yra gel
tonų plaukų ir šviesių akių, 
yra penkių pėdų ir astuonių 
colių augščio ir vidutinio su
dėjimo. , *

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl, •

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
uzsipelhe didžiausio pasitikėjimo,

Z) kad Naujienos parode didžiausių gabumų 
atlikti reikalus kuogenausia ir kuogreiėiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvienų pinigų siuntinį (parlaidų) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at- 
-iliepia j Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimų, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia 
<i j banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių sių^t' 
< mgus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu 

bankai tai pataria.
. vi Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 

iziiutų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 
•t Aviett» kraštus.

NAUJIENOS,
<39 Halsted St., Chicago, 1H

vVUIIKNl. PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boulevard 9663

netinkamos 
kaltinama 

ji ir kalta, 
Tėvas daž-

KAIP PENĖTI KŪDIKĮ 
Motinos atsakomybė dėl kūdi

kio sveikatos.
Kas metai tūkstančiai kūdi

kių miršta. Jeigu jie butų tu
rėję geresnę priežiūrą jie butų 
buvę gyvi ir augę sveiki. Kas 
dėl to kaltas? Tikrai jau ne 
pats kudikiS. Kaltė puola ant 
tų, kurių priedermė daryti vi
sa kas galima, kad apsaugojus 
sveikatą ir gyvastį kūdikio, ku
lį jie pagimdė.

Paprastai dėl 
priežiūros kūdikio 
motina. Kartais 
bet kartais ir ne.
niausiai lygiai kaltas kaip ir 
motina dėl kūdikio nesveika
tos ir mirties. Bet ar vienas 
ar kitas butų kaltas, kūdikis 
vistiek nukenčia. Dfcl to reikia 
dalykai taisyti. Reikia, kad tie 
kur davė kūdikiui gyvybę, rū
pintųsi ir tuo, kad tas kūdikis 
galėtų gyventi kaip reikiant ii 
sveikas augti — sveikas ir tvir 
tas augti, kad užaugęg 'galėtų 
rūpintis pats savim, o paga
lios ir savo tėvais. Tėvai pri
valo atsiminti, kad jie pagim
dė savo kūdikį be jo valios, o 
todėl ir jų privalumas rūpintis 
jo gerove.

Kartas nuo karto šiame lai
krašty skaitytojai pastebi Bor- 
den’s Eagle Milk skelbimą. Ta 
kompanija yra patiekus ir iš
leidus įvairiom kalbom patari
mų, kaip penėti kūdikiai, kad 
jie butų sveiki. Kas norėtų 
gauti tokių patarimų, gali iš

Boulevard 0672

7674

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
;2>o So. Halsted St., Tel.

fowN op lake Skyrius 
ibi4 tteiti tbth Street, Tel.

BRIGHTON p ARK skyrius
<13K Archer Avė., Tel. Lafayette

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 (VeM 1201 h Št., Tel. Pullmait 01 d9

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pallman 1659

siųsti adresu: . The ’Borden 
Company, New York, ir reika
lauti atitinkamo patarimo 
knygutės su maisto kūdikiams 
sutaisymo receptais.

NAUJIENOS, Chicngo, HL

Pasidarykite tokius namas, kuriais turėtų buti
Kietinedžio grindys,.turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą: •
Švarių aržuolo išgrindimui po ..................... ..... 12c. j
Parinkto aržuolo išgrindimiii ...................... -...... 10c.
Švarių klevo išgrindimui  ................ —•.....*T  10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs. ' ____ _

MORGAN P ARK LUMBE1
Tel. s Beveriy 1279, 0397. Mes priutatom 

h i.............................. Iiiim j

1955 W. lllth St

Nebūk Apkurtęs ir Neturėk Galvoje Ūžimo
Ispanijos kunigaikštis norint gimė kurčias , bet 

tapo išgydytas.
Mokslas chiropractic tapo išrastas daktaro, kuris 

priverčia kurčių girdėti. Netrėtykite Vilties, atsi
neškite šitų pagarsinimų už kurį išegzaminuosime 
veltui, bile dienų šio mėnesio. Valandos: nuo 1 iki 8 p 
o pietų; subatoms nuo 1 iki6; nedėlioms nuo 12 iki /

H. AUPERL, D. C. IR PH. C.
SPECIALISTAS

NUO NEGIRDĖJIMO tR GALVOS ŪŽIMO
916 Diversey Parkway Netoli “L.” stoties.- 

Telefonas Buėkingham 1926
U I ...............d——— llil ū I ,||IW I ■——1—

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Adomas Jakštas.■t ■ A * ' t . / ■ •
100 puslapių. Kaiha ~ 40c.

* TURINYS: 
draugei. Lietuviui. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems., Lėlė, f' _ 
nfidkanv? Nauja religija. Dip
lomatas.

1 teorema. ______ , ________
Vengrų bajorhs. Raudonų el
itų kalikui. ’ ' _
rauda. Kle.ikalų rauda. Dai- 
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magus., Auka. Anate
ma. Valkdlaik’o daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
kbja. Varlės politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

Reikalaukite tuojau.

Paskutinis lapas. Trauki
nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. IŠ VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui. Šalti
nis. Nakties ramumas. B.us 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš nvužikų dai
nų. Iš Bourdillono, Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex qud om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius ' gavo

Kumckiene
Paulauskas 
Barškis 
Butvitienė 
Benažaitis

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko> kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjy parašais.

Pinigus gavo: t ,
4261—J. Rudinskas 
4266—P. Paulauskis 
4268—D. 
4277—P. 
4281—F. 
4285—M. 
4294—P.
4302—A. Kairaitė 
4309—T. Krušaitė 
4313—J. Stravinskas 
4316—P. Naidėkas 
4320—L. Predžis 
4322—R. Beliunas 
4328—A. Jokubauskas 
4334—P. Girdvainis 
4336—P. Girdvainis 
4339—S. Stankūnas
4346— P. Drungilas
4347— A. Šalis 
4350—O. Plaskienė
4356— Z. Kopelor
4357— M. Nikodemo Bendžaitė 15006—B. Greivienė 
4367—A. Mikalauskaitė 
4395—Liet. Valstyb. Iždine

10141—P. Mažutavičia 
10188M. Naureckienū 
10214—M. liaukas 
10221—S. Cerapas 
10225—A. Bružinskas 
10227—J. Grinčiavičidnė 
10228—4. TamaŠiunas 
1022^—P. Klemka 
10230—A. Karvelienė 
10233—S. Šarucka 
10238—M. AĖrasiunitfkč 
10239—V. Pėtravičia 
10Ž42—O. Sadauskienė 
10247—V. Šiaulis 
10248—O. Miniotienė 
10250—A. Stukas 
10252—E. Brasdeikytė 
j 0253 ~-V.‘Petrą vičia 
10256—A. Bėlskienė 
10258—J. Aputiene 
10260—O. Onaitienė . 
10273—Sočiai Demokratas 
10275—A. Mickus

Kvitai su paėmėjo parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Mylėk,

Ką mes

Varna. .Pitagoro
Homero vaikučiai.

Laisvamanių

Chicago, III

10280—A. Skukauskas 
10282-—Čepauskis 
10285—A. Guvštautas 
10296—K. Žemalis 
10317—K. Juškevičius 
12003—A. Katielys 
12049—V. Starkuvienė 
12058—A. Klumbaitė 
12060—A. Klimbaite 
12061—A. Justas 
12062—S. Snieška

112063—S. Panulaitienė 
12066—O. Rekašienė 
12069—P. Daukšas 
12095—J. Bivainaitė 
14049—j. Macilaitis 
14073—B. Viršilas 
14075—F. Mikulskis 
14076—L. Gumbienis 
14078—M. Vaitkevičius 
15002—U. Bikulčiutė

15015—T. Januška 
čekius:

3934 S. Petrulionaitė
3975 V. Kijauskas
4023 Liet. Raudon. Kryžius
4076 L. Jankauskhitė ’
4186 M. Mažunaitienė
4234 S. Bėišiunas
4291 A. Kaleckas
4305 A. Tamošauskienė
4319 J. Paršiukas
4327 D. ‘šimkaite .
4331 F. LeUetas

. 4335 P. Pavlauskaitė
4342 V. Taraškus
4353 J. Daujotas
4362 J. Puodenas
4366 I. Oža-lis
4376 N. Paplauskiutė
4385 A. Stankus
4386 E. Skuparienė
4387 A. Vaišvilas
4390 K. Butk/is
4396 A. Jankauskienė
4398 A. Volskaitė

sergančioms moterims.
Ponia Baker daug pasi- 

fcelbčjo Lydia E. Pinkliam 
Compound> todėl susimpi- 
nusi kitoms pagelbėt.

Lebžmon, Indiana. “Buvau visiš- 
kai nusilpnėjusį moteriškais nesma-j

s

gumais ir vidų-1 
rikis, kad per ilgą 
laiką negalėjau 
savo darbo atlikti. 
Turėjau draugių, 
kurios “buvo nau
doję Lydia E., 
Pinkham Vegeta
ble Compound ir 
jos aiškino man 
apie jį. Dabar pa
ti žinau ką gero

lįtfAi. , jis man padarė,
todėl rekomenduoju kitoms, nes pa
mačiau, kad gali pagelbėti sergan
čiomis moteriais. Tai yra stebėtina 
gyduole ir suteikiu leidimą panaudot 
mano liudijimą ir mano paveikslą”. 
— Mrs. EMMA BAKER, 310 So. 
East St., Lebanon, Indiana.

šie laiškai rekomenduoja Lydia E. 
Pirjkham Vegetable Compound, kad 
turi pertikrint moteris savo dideles 
gyduolės gydyme visokių moteriškų 
negalių.

Ponia Baker vadina “stebėtina gy
duole”. Jei kenčiate nuo moteriškų 
nesmagumlų tankiausiai jaučiatės 
silplnyn ėjimą, neturite jokios ambici
jos nei encrgijos^savo darbo atliki
mui, imkite Lydia E. Pinkliam Vege
tare Compound. Tai yra naturaiiš- 
kas atitaisytojas ir pagelbės jums, 
kaip kad poniai Baker ir daugeliui 
kitų moterų.

Serganti Žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IK EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo

bile kokią bgą 
Atvažiuokite kad 

geriausi gy

Dr. Maurice Kahii
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

46^1 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki (0 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai.

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli nuteiksiu 
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.

(Kampas Monroe ir Dearbom Si.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Phnedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta gurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S, Michigan Avė.

'Tel. Pu II man 3213
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3

■ pietų; 7 iki 9 vai. vak.
po

Tefephorie Boulevard 505’? 
t>R. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedčlioj nuo 10 iki 12 ryto.
6261 86. Halsted SU CMęago, (II

PINIGAI
IŠ

West Pullmlaiio

Lietuvon
West PullmanieČiams ir 
kitipms piety Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 

* St., West Pullman, III. 
, Pihigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III.

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus 
5c už 100 auks.

erb*
2,000 auk.s. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes Sumas

. Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 

s State Bank— 
Clearing House Bank

, 1112 West 35th Street
Turtas $6.000,000.00

Dr. AL. DA VIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082

Tel. Aastin 787

DR. MARY A 
DOVVIATT—SASS 

Kątik sugrįžo ii Califomijos Ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6_ 8

vakare išskiriant nedėldienius. 
_____

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. ’

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10---- 11 ryto; 2-----3 po ptet
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dieną 
Res* 1189 Indeoendence Blvd. Chicagi

Naktinis Tel. Cana) 2118
DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 Uri 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted StM 

Kamilas 18 ir Halsted St

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. (Janai 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYS1C1AN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta:
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tek Lalayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas , 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St„ 

CHICAGO, Iii.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedalioms ofisas yra 

uždarytai

Telephone Yards 5884

OR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, III.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chimryaa 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare 

8259 So. Halsted St., Chicago.

~ bR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 8o. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 rak.
Phone Canal 0267 ’ I

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3164 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė: 
Tel. Yards 1699 '

. I 1
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CHICAGOS X,
ŽINIOS

UŽKLUPO AUTOMOBILIŲ 
VAGILIUS.

automobilių vagilių lizdą. Są- 
ryšyj su tuo keli asmenys are
štuota. Kai kurie jų prisipa
žino turėję stiprią vogimo or
ganizaciją. Jų organizatorius 
buvęs J. Guatassi, italas, kuris 
nesenai išbėgęs Italijon ir iš* 
si nešęs apie $200,000 auksu. 
Čia pat policija surado 30 pa
vogtų automobilių. Sako, laike 
pastarųjų mėnesių ta vagilių 
genge pavogusi apie $500,000 
vertės automobilių Chicagoje.

^GYDYTOJO” VAKARAS.
Šiandie, apie 7:30 valandą 

re, M. Meldažio salėj, 
2242 W. 33-rd pi., įvyks labai 
įdomus ir pamokinanti^ “Gy
dytojo” vakaras, rengiamas 
Chicagos lietuvių daktarų de 
supažindinimo publikos su 
svarbiausiais sveikatos užku- 

' kymo 
čiams 
kalbės 
Dr. S. 
širdies

gerai žinomi 
svarbiomis 
Biežis apie 
ligas,

Dr. 
ser-

pa-

daktarai 
temomis: 

plaučių ir 
Dr. C. K. Cher

rys apie burnos ligas ir 
A. Šimkus — kodėl mes 
game?

Čia reikia pastebėti, kad
našių vakarų buvo parengta ir 
kitose kolonijose, ir visur gau
ta gci’ų pasekmių. Chicagos 
lietuviai daktarai turi užsibrė
žę surengti panašius vakarus 
visose kolonijose. Taigi šian
die vakare westsidiečiai 
progo® tokiam 
ti ir daug ko 
mokinti.

Tie vakarai,
rarsinta, yra rengiami ne pasi- 

bet švietimo 
■eikalu išimtinai. Taigi chica
giečiai lietuviai privalo tokia 
proga kuotinkamiausiai išnau
doti, nes nevisuomet tai pasi
liko gyvenime. Visiems rei
kia eiti į “gydytojo” vakarą

turės 
vakare dalyvau- 
naudingo pasi-

kaip jau buvo

MIRĖ SKERDYKLŲ VICE
PREZIDENTAS.

E. A. Valentine, vice-prezi- 
dentas ir direktorius Armour’o 
skerdyklų, pasimirė septinta-
dienio rytą J. Ogden Armour’o, pelnymo tikslu, 
namuose, Lake Forest, III. šir
dies liga. Vakar tapo palaido
tas Roschile kapinėse.

STULPAS UŽMUŠĖ VAIKĄ.
Vakar George Markris, 

metų vaikui, einant pro namą :r Įsigyti naudingų žinių, 
— Sveikata.1120 N. Wells gat., užkrito | 

600 svarų stulpas. Vaikas 
tapo užmuštas ant vietos. Po
licija tyrinės dalyką.

Lietuviu Rateliuose
p. ONA POCIENĖ VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Jos atsisveikinimo koncertas.

Poni Ona Pocienė gautąjį 
nuo p. Sodeikos pakvietimą 
važiuoti Lietuvos Operon pri
ėmė. Ji rengiasi jau kelionėn. 
Išvažiuoja iš New Yorko ro
dos, 28 dieną šio mėnesio.

Turėti progą pasirodyti dai- 
n minkai bet kokioje operoje, 
yra skaitoma už didele rr*r''C. 
tatai ir mums chicagiečiams 
nors labai gaila atsisveikinti 
su viena geriausiųjų musų dai-Į 
nininkių, bet ir malonu, kad 
mūsų dainininkė suteiks ir 
Lietuvos žmonėms pasigėrėji
mo ir smagumo. Linkime jai 
nuo š:rdies’ geriausio pasiseki
mo.

p. O. Pociene buvo viena 
mylimiausiųjų musų daininin
kių Chicagoje. Ji daug ir tan
kiai dainuodavo ir mes kas 
syk jos dainas dauginus mėg-1 
davome. Ji daug ir sunkiai dir-! 
bdavo ir tas jos darbas ir 
pasiryžimai nenuėjo veltui.

Prieš važiuojant, į IJetuvą 
p. O. Pocienė žada sustoti Pa
ryžiuje ir gal Italijoje. Ji žada 
prisirengti tam sunkiam dar
bui, kuris jos laukia Lietuvo- 
ie. Ir ji su dideliu džiaugsmu 
ten važiuoja. Nors Amerikoje 
augus, ji yra tikra lietuve. Ji 
mėgsta, kaip pati sako, tą 
švelniąją Lietuvos žmonių sie
lą. Jai malonus yra kiekvie
nas europietis ir ji ne pelnų ar 
garbės jieškodama važiuoja į 
Lietuvą.

p. Antanas Pocius gal kiek' 
vėliaus irgi keliaus Lietuvon. Į

Seredos vakarą, spalio 18 
dieną p. O. Pocienė duoda sa-' 
vo paskutinį atsisveikinimo 
koncertą Amerikoje. Tame 
koncerte dalyvaus be to P. 
Viktoras Saaras, vienas žy
miausiųjų kompozitorių ir 
direktorių C hieagos Muzikos 
Konservatorijos, p. Saar akom- 
panijuos p. Pocienei tik savo 
dainas.

Reikia tikėtis, kad visi chi
cagiečiai parems p. 
nes koncertą ir tuo 
jai, palinksminus 
žmones, pas mus 
žti.

O. Pocie-

ninkių. Netik “birutiečiai” ap- 
gailestauift, p-les M. Rakaus 
kaitės, bet ir visi tie, kurie 
turėjo progom jos skambančių 

uiloniu tonu damų klausyti.

Pranešimai
Wi 11 i T

» ‘ '1 ' 1 ~

Roseland, III. — Ateities Žiedo vai
kų draugijėlės nedėldieninė mokykla 
jau prasidėjo “Aušros” knygyno kam-

REIKIA DARBININKŲ

Ar P-lė M. Rakauskaite yra bariuose, 10 vai. iš ryto. Va kai, kat- 
T, . 1 rie norite išmokti lietuvių gramatikos,nutarusi važiuoti Lietuvon, 

man neteko patirti. Bet jeigu 
i išvažiuotų, tai panašios 
operos, kaip “Carmen”, pasta
tyti netekti]. Bet jeigu p-lė 
VI. Bukauskui (ė pasiliks su 
nimis, tai bus galima tikėtis 
nksčiau ar vėliau, netik “Car 
ieną” matyti scenoje, bet 

langiau panašių operų.
— Vincas.

ir

15 iki

yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi vaikų ir dainų repeticijos jau pra
sidėjo, — konžną subatąs dieną, 2 v. 
po pietų, Palmei parko svetainėj.

— Komisija.

Gydytojo vakaras West Side įvyks 
utnrninke, spalio 17 d., 7:30 v. v., M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. Kalbės 
Dr. S. Biežis apie plaučių ir širdies 
ligas, Dr. C. K. Cherrys apie burnos 
l-’gas ir Dr. A. Šimkus temoj: Kodėl 
mes sergame? Visi kviečiame atsi
lankyti. — Komitetas.

 MOTERŲ
REIKIA MOTERIS NAMŲ DAR- 

bui. šeimyna: du dideli ir vienas ma
žas. Vieta randasi Maxquette Manor 
Malonėkit kreiptis tuojaus.

809 W. 35 Street, 
iš ryto.

Bridgeport. — šv. Domin'nko drau
gijos susirinkimas įvyks trečiadienyj, 
spalio 18 d., 7:30 vai. vak., šv. Jurgio 
rr>r. salėj, 32nd PI. ir Aubutn Avė. 
Visi nariai susirinkite laiku, nes ran- 
dns: daug svarbių reikalų ir bus ren- dešrų dirbtuvę, 
kami darbininkai, dėl baliaus, lapkia- 
čio 12 d. Atsiveskite naujų draugų.

— A. Bugailiškis, nut. rašt.

REIKIA MOTERS ARBA MER- 
ginos prie namų darbo, dviejų vaikų 
prižiūrėjimui. Gera užmokestis. Ga
lima matyti nuo 4tos vai. vak, 

BRUNO GELMIN, 
1637 N. Armitage Avė., 

Tel. Haymarket 9818

REIKALINGA moteris ar 
mergina abelnam namų darbui— 
valgis, kambaris ir gero moke- 

1 stis. 3444 Douglas Blvd. Telefo
nas Cravvford 14Q6.

REIKIA DARBININKŲ '
______ VYRŲ '

VYRŲ REIKIA nuolatiniam 
darbui.
GREAT NORTHERN CHAIR 

CO.,
2500 Ogden Avė.

REIKIA™
Abelnam dirbtuvės nuolati- 

nam darbui ir gera alga—dieno
mis ar naktimis. Western Felt 
\Vorks, 4115 Ogden Avė. arti 22 
ir Crawford Avė.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI PUIKIAUSIS 2 

aukštų mūrinis namas Chicagoj, pui
kus 6 kambarių flatas ant antrų lu
bų, krautuvė ir 4 kambariai ant pirmų 
Karšto vanden o šiluma, elektio švie
sa, Čerpių maudynė, didel’s skiepas, 
2 automobiliams garadžius, arti Ho
nore ir 72-os gatvių. Kaina tik 
$10,500.

PETRZIL5K BROS & CO., 
1647 W. 47th St.

Pardavimui senai įsteigta cigarų 
dirbykla ir didelis muro namas. Iš- 
m-ok’nsiu biznio, kas piiks. Kaina 
$15,000.

PETRZTLEK BROS. & CO., 
1647 W. 47th St.

NfigirilRti Rargenai

RĘIKIA patyrusių moterų j

Kreipkitės:
1215 S. Halsted St.

A. L. T. Sandaros 28 kuopos įvyks 
mėnesinis susirinkimas treciadienyj, 
spnl’o 18 d., 7:30 v. v., Liuosybės svet. 
Visi nariai malonėkite ątrilankyti, nes 
turime daug svarbiu reikalų aptarti.

—- E. Petrenienė, rašt.

REIKALINGA mergina kūdi
kio pridabojimui. Kreipkitės:

MRS. D. H. BERMAN,
1224 No. Maplewood Avė.

Tel. Humboldt 7045
Susivienijimas Letnvių drauHiu ant 

Bridgeporto, rengia didelį balių su 
m-ngramu nedėliojo, snalio 22 d. 1922. 
Mildos svetainėj, 3142 So. H»l«ted St. 
Dalyvaus solistai. choras ir kpi. Kvie
čia gaus'ai publiką ats:lankyti

‘ ■ ' — Komitetas

T0WN OF LAKE.
Susirinkimas.

Penktadienio vakare, spalio, 
13 d., Teatrališkas Kbuba-1 
“Lietuva” turėjo savo susirin
kimą Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. Iš komisijų raportų 
pasirodė, kad pirmas šio sezo
no vakaras bus 
iruodžio 9 dieną, 
vetainėje 48-tos 

gatvių.
.'tsilankę delegatai vietinės 

labdarių kuopos prašė kliubo 
aieibcti surengti vakaią su 

'Crstatymu mažo veikalėlio. 
rJžpraišimas priimtas.

Naujų narių įstojo trys — 
;ana gabus scenos mylėtojai.

Kliubas perkėlė savo susirin- 
imų vietą iš parapijinės sve- 
ainės į viešąją Davis Su u are 

Parko svetainę, kur tikimasi 
bus gražesnė ir patogesnė vie- 
a dei susirinkimų ir repeticijų 

laikymo. Taipgi nutarta per- 
nainvti ir susirinkimu vaka- » v-
■ai — susirinkimai nuo šio lai
ko bus kas antra ketvirtidie- 
ih (ketverge) vakarą. Tiki
masi, kad šiemet Teatrališkas 
l'ubas “Lietuva” galės nu-

lošiamas

ir Honore

.es dabar čia. priklauso visos 
, oriausios scenos mylėtojų 
egos Town of Lake. Lauksime 

gerų pasekmių. — Lietuvis.

operą 
atgal 
kad 

duoti

BRIDGEPORT.
Iš “Birutės” pastogės.

Ar “Birutė“ statys 
Carmen”? Kiek laiko 
ivo pasklidę gandų, 

Birutė” šį sezoną žada
hieagos lietuvių visuomenei 

lepaprastai gražių meno vei- 
I kalų — operų, būtent 
I uen“ i * 

nsiindomėjo chicagiečiai, 
:e chicagiečiai, kurie 
lasiškus meno veikalus, 
ok kol kas tikrų žinių 

pastatymą, 
su nepa

kalbėjo

; “Car- 
ir kitus. Šiuo klausimu 

ypač 
myli 
Vie- 
nėra

■pie šio veikalo 
’š karto birutiečiai 
>rastu entuziazmu 
pie šj veikalą ir rengėsi sta- 
vti, bet visai nesenai jie savo 

nusistatymą 
nai sulaikyti

Priežastis 
yra ta, kad, 
birutiečiains 
^ekti vienos

NORTH SIDE.
A. L. T. Sandaros Chicagos 

Apskritys.
Rodos Rugsėjo 29 d. A. L. 

Oolitinio iždo ofise įvyko San
daros kuopų atstovų konferen- 
ija. Dalyvavo keturios kuo
jos: 23, 25, 75, 77-ta iš vie
nuolikos atstovų. Tuomet buvo 
Šri n k ta ir apskričio valdyba: 
ūmi. S. Kodis, padej. Kuizi
nas, rašt. V. F. Andrulis, ižd. 
C Vilkas, turt. rašt. K. J. Se
maška, _ organizatorium St. 
’rišius. Nutarė rengti agitaci- 

’os maršrutą Chicagoj ir jos 
'pielinkėje nuo spalio 
’apkričio 15 d.

Spalio 13 d. įvyko antras su
sirinkimas toj pačioj vietoj, 
kur tapo galutinai sutvarky- 
as kalbėtojų maršrutas, šia- 
’ie susirinkime dalyvavo ir 

76-ta Sandaros kuopa iš Cice- 
o, taip, kad dabar apskrity- 
e bus penkios kuopos.

Sandarietis-Liaudininkas.

KLAIDOS PATAISYMAS. | 
šeštadienio, spalio 14, 

Naujienose,” Lietuvių Rate- 
uose, žinutėj “Bridgeportas 
- Iš Lietuvos Dukterų D-stės 
adangės” padaryta klaida. 
*9baigoj pirmo paragrafo pa- 
tkyta: “Pirmininkavo K.

: .etkienė,” turi būti Kvietkie- 
• ’.ė.

ASMENĮIJIESKOJIMAI
JIEŠKAU SESERS URŠULĖS 

Evštikaitės, ir brolio Kazimiero Er- 
štikio, Pernavos par., Rugienių kaimo. 
Pirmi au gyveno Chicago, dabar neži
nau kur, o turiu svarbų reikalą, ar
ba juos žinanti malonės pranešti. 
Aleksandras Erštikas, 100 — 15th 
Avė., Merlose Park, 111.

REIKALINGA MOTERIS PRIE 
stubos darbo ir padaboti mažą kūdikį 
Nuolatinis darbas ir geras užmokestis 
ir ruimas dėl miegojimui. Atsišaukite 

DRY GOCiD STORE 
3356 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 2781

i REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
Flaterių pagelbininkų, prunk-, 

ščiančių malevos darbininkų.
ALBAUGH-DOVER CO., 

2100 Marshall Blvd. 
■ ---------------------------

VYRŲ į vulkanizavimo įstaiga 
45c. į vai.

Kreipkitės:
JOSLYN MFG. CO. 
87th & Morgan Sts. 

.----- ■ --  ■ .1........... - _ ■
REIKTA BARBERIO, PRTPRATU- 

sio prie biznio. Užmokestis $20 00 
(straight sriary) pusė ant pusės, 
kas virš $29.00. 

KAZ. BLAŽTS, 
1919 — 137 St. 

Indiana Harbor, Ind.

REIKIA pagelbininkų į plie
no budavojimo šapą. Nuolatinis 
darbas erera mokestis. 
MORĄ VA CONSTRUCTION Co. 

85th St. & Stewart Avė.

Tarp Western and Kedzie
Avenue.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU PARTNERIO: — TURI 

kalbėt lietuviškai ir nors kiek angliš
kai. 1/3 nuošimčių polukio, Real 
Estate biznis, per 10 metų. Turi in- 
vestyt $5,000, kas bus užtlkr nta virš 
.M0,000. Re >1 Ėst to securjties. Su- 
siarlmui pašaukit Dėarborn 3026 ar- 
ba 3027.

Patyrusiu mcd’nių karų taisytojų 
Taipgi '' 

šriubų pjovėjų prie plieninių karų 
Didelis užsakymas, nuolatinis dar

bas dideli pinigai nuo šmotų d’rbant.
Ate kit pasirengę dirbti į

Samdymo ofisą.
THE RYAN CAR CO., 

136th St. & Branden Avė., 
Hegivvich, Chicago.

REIKTA keturių ar penkių 
vyru i geležiniu atmntu kiemą.

WARSHAWSKY & CO., 
1915 So. State St.

REIKIA foundrės darbininkų 
42c. į valandą. Kreipkitės Sam
dymo Skyriun. South Canal & 
15th St., ir South Kedzie Avė. 
&i ^Oth St. Crane Co.

(Ras Vienuolyną)
Parsiduoda beverk nauji, gražus na

mai ant 30 pėdų lotų po 2 flatu, pui
kių plytų frontai, elektra, maudynės, 
cementuoti ir išplesteruoti ba'smentri 
su skalbyklomis. Viskas aržuolo 
baigta ir valiausios mados.

1) 2 flatai po 5 kamb., apšildymas 
k?ekvienam atskiras. Kaina tik 
$10,500.

2) 1 flatas 5 kamb. ir 1 fl. 6 kamb. 
stepm, garadžius 2 mašinoms. Kaina 
$11,500.

3) Labai puikus bungnlow 5 kamb.,
ir kiti parankamai. Kaina 

$7,500.
Du cinu tekių namų šioj apielinkėj 

už tiek ncras:t.
YPATINGAI GERI PIRKIMAI

Parsiduoda geras mūrinis namas 2 
fl. po 6 kamb. e’ekt. maud. cem^nt. 
hakm. Pi'anas fl. an?ildomas, gražus 
AideH medžiai iš fronto ir užn.aka’io. 
PefHa įmokė’i $3000. Kaina t’k 
$8,100. Randasi prie Garfield Blv. ir 
Sherman Pk.

Gražus heve’k našias mūrinis nanvas 
2 fl. po 5 kamb. viskas vėVaurios ma-

Peik:a $2000. Kaina tik 
$9000 P-mdasi puikioj Roseland nau
jo! kolonijoj.

Bevrik naujas mūrinis narnas 2 
n.iiVJfi, ele’r. mnud. bol^m.

Kaina tik $6000. Randasi 
art? C’>e’*o.

Kam»nin:s vi^s nr?soe4 rlvtų gra
žus namne, 2 aukštu, 4 flatai. cem. 
A'plam. Ir 1'lti

P-iprinel Smitb Si ’e. 
Foinn tik ♦U 5O0 Nepraleisk Šios 
progos. Kreipkitės pas

S. L. Fabionas Cn,

ISRENDAVOJIMUI .
RENDAI ‘ofisas geroj vietoj, 

tinka daktarui ar dentistui. 
Kreipkitės: Geo. C. Kopp, 904 N. 
17th Avenue, -

Melrose Park.

- -- ---------------- -------------- -—----------- 1..; - _

Kas yra tirštntasis 
pienai?

šviež as, tyras, su visais paviršiais 
<1 as pienas sveikų kalvių yra pienas 
Panaudojamas Boi\.eno Eag'le Brand 
.lenui daiyti./ Veterinarai laikas 
nuo laiko ištiria karves ir peržiūri 
nen nes. Musų tirštintuvės lan las 
arti pieninių, kari galima butų gauti 
salias pienas visai šviežiame stovy.

Iš kiekvienos tyro, žalio pieno skar
dinės, pristatytos į musų gamyklas 
pa nvama pavyzdys ir musų žinovai
tuojaus ragauja, ar nėra kad ir ma- KAMBARYS ant reildos dėl 2 
nausio nukrypimo nuo reikalujamos . ... v .
.ormos. ar vieno vaikino, sviesus, sildo-

mus4 mas su visais parankamais; su 
valgiu ar be valgio. Atsišaukite 
į Naujienų ofisą po No. 143.

REIKIA STUBA NUO STUBOS 
Gordono Mustard Oil Cream, dr gubo 
— tvirtumo išparodytojų ir supąžin- 
dytojų. Taipgi pilniausis pasirinki
mas Cold Cream, veidui miltelių, kva- 
pylų, šeimyn'škų gyduolių, kvapsnius 
ekstraktų, muilo etc. Gordono Mus- 
tard Oil Cream bus smarkiai išgar
sintas aplipine’ms popieroms ir dien
raščiuose. Krei; kitės arb i rašykite. 
WESTERN LABORATORIES, 1905 
W. Van Buren St., Chicago, III.

SIŪLYMAI; KAMBARIŲ

mspeKtorių,jr;a pilamas j kaitfnamuu- 
ius kubilus, kur jis statoma po tem

peratūra apie 206 laipsnų Fahrenhcj- 
to, pervarant per jį gyvo garo srovę. 
Šitas karščio laipsnis yra laiko Yra 
maitinamuose kubiluose apie 'penkias 
minutas. Paskui pienas išleidžiama 
į cukrin us kubilus, 1 ui- jis sumaišo- 
la su grynu cukium, kuris prideda
ma budymo (išlaikymo) tikslu, šitas 

mišinys dabar suleidžiama į tuštimi- 
nius lėkštus indus, kur jis laikoma 
temperatūroje nedidesnėje kaip 140 
laipsnių Fahrenheito nuo vienos iki 
pusantros vaalndos, temperatūra pa
dažu sumažinama iki kaitinimas pa
rbaigia. Einant šita eiga aug mą pa- 
larančios pieno savybės nepražuna, 

o šviežias pienas ir grynrs cukrus 
ip' reikiant susimaišo. Užbaigtas 

ram’nys perleidžiama per vė ’in mąją 
istemą ir paskui supilstoma į priim- 

to dydžio skardinaites, kokios yra 
pardavinėjama krautuvėse. Nuo to 
’aiko, kada pienas yra suleidžiama į 
'uštiminį ‘ndą iki jis uždroma skar
dinaitėje, jis nesusiliečia su laukutiniu 
oru;/tokiu hudu iš”engiama suterši
mo ir deginuotės (oksidacijos).

Skardina tės, kurias mes patys dir- 
ame, y»a ištiriamas oratraul'iu ir 
ant Įdek netinkanti yra automatiniai 
šmetama. Geriausios skardinaitė per- 

’eidžiama per temperatūrą ap’e 700 
’aipsnių Fahrenheito. paskui atvėdina- 

ma ir tuojaus pripildoma Eagle Brand 
nienu. Tas absol učiai užtikrina 
kardinnitės ster'lizuotumą. šitos 

skardinaitės išdaroma užlenkiamuoju 
budu neeriknlaujančiu luito.

Mnsn didžioje l 'b Totorijoje pavyz
dinės Eagle Br-nd pieno «kard‘n''itės 
i 5 kiekvieno kaitimo laikoma pereitu- 
vėi viena savaite ar 1 ginus, kad pa-

RENDON kambarys vyrui, su 
valgiu. Didelis ir gražus moder
niškas kambarys. Gera transpor- 
tacija. Atsišaukite tuojau. Mrs. 
Wm. Sarpalius, 1651 E. 72 St. 
Phone Hyde Park 6510.

REIKIA darbininkų trokerių, 
prie mašinų ir* pagelbininkų. 
Patyrimas nereikalingas. Nuo 
šmotų darbas, kuomet išmoksti. 
Ateik pasirengęs dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.,
135th St. & I. C. Tracks

Riverside, III.

REIKALINGAS bučeris mo
kantis savo darbą ir norintis 
dirbti už bučerį. Darbas nuola
tinis.

3348 So. Morgan St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas; ge

roj biznio vietoj. Pardavimo 
priežastis patirsite ant vietos.

3347 Wallace S t

PARDAVIMUI saliunas geroj 
biznio išdirbtoj vietoj. Pardavi
mo priežastis — turiu kitą sa- 
liuną.

4456 S. Western Avė.

B09 W. 35th St. (arti Hals 
sted, baltas namas).

A

turėjo bent laiki
nuo vykinimo. __ r
to susilaikymo I a?’ n5ra Hkurių'bakt-rinų  J.u-

. . v. I gių po pirmam* ištyrimui padarytamkaip jau žinoma, cramyklom tuoiaus po suthštin’mo. ši- 
gręsia pavojus ne 
savo įžymiausiij

žvaigždžių — p-lės M. Rakaus- niekuomet
operą vra saugus pieninis daiktas

•vadovaujamąią no obahin v^a — švarus pienas šva-
i • ‘ "i”’• užlaikomas. ' I

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI 

txiauri ■'togai <utaisuim ii gvaran 
.ujami, $4.00. Automobįlių trokų 
atarnavimas visoj Chicagoj ir apie-

• mkėj. įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den- 
•rimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Ounne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė.* Tel Lawndale 0114 — Visi 
'kvriai

DARBININKŲ reikia, kaipo 
pagelbininkų prie mašinų mio 
šmotų darbui. Patyrimas ne
reikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI DFTJKATFSEN 
krautuvė geriau apmokoma vieta, 
lighdioufe ’’r kambarių iš-endavojimo 
distrikte, no’th side. Didelis biznis, 
geri fixtures ir daug stako, pigi ren- 
da, 5 pragyvenim-ui kambariai ir mau
dynė. Parduodu viską už $1,650, va- 
ž’uoju į rytus.

63 W. Sunerior St.
tarp Clark ir Dėarborn Sts

PARDAVIMUI MEDINIS NA- 
"ias 5 pagyvenimų 6 ir 5 ruimai. 
Rendos neša į mėnesį $70.00. Na- 
nviB randasi gerame Btovyj. Parduo
siu • už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Kreipkitės pas savininką

6404 Kilis Avė.
Tel Midway 4676, 

Klauskit T. Budg'nas.
___ —»

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, s*uvi- 

ias, dresm; king ir patiem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui, 
''ienoms ar vakarais klesos. Spe 
ialis natrių kursas nwter:ms ii 

merginoms, atalneškit audeklą, su
cirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
Lapanas.

Rizt^įgĮ ir narių kursai skrybėl ų 
padarymui. Kreipkitės, rašykit 
arba telefonuokit klausdamos in 
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

PARDUODU KONCERTINA (KO- 
ptnntr ko) ir notų knygą. Nemokantį 

’graj’nti p.amok’ns’U uždyką. Kon- 
reriina yra visa gerame stovyje. Par
duosiu už. nigin kainą.

2956 Emerald Avė.

VYRAI! MOKINKITĖS BARBERIO 
AMATO

Tas apsimokės Jų reikalauja ir ge
rai apmoka. Trumpi kursai. Dieno
mis ar vakarais klesos. Sunaudok 
savo atliekamą laiką išmokimui pel
ningo amato. Švarus, vidaus darbas. 
Savo šapoj ar už algą. Kre pkitės 
ar rašvk tuoj.

MOLEI! BARBER COLLAGE 
105 S. We!ls St.. Chicago.

PARDAVIMUI RESTORANAS
I.ietuvin ir k’foHu tautų apgyventoj 
viotoi, bi’nit išdi btas per d°ugel me
tu. Parduosiu už eogb «rh<, m«’nv- 
pfn nnt no’nn ar kitokio biznio. Prie- 
ž,"8ti<’ r»ord->vimo Laboj svudii. K ein- 
k:tės i N'uii°nn Bridgeporio Skyrių. 
3210 S. Halsted St., Box 41.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHTC A GGJ

ROSE REITER 
203 Sto. Deirhom flt. Poom 301 

Tel. Wabash 1816
I^egallška patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federalės 
valdžios Suv. Valst., dirbusių atei
vių skyriuje, įplaukų taxų. Aš ga
liu pagelbėti visokiuose dalykuos?, 
tiems kurie nori, aple sti Suvieny- Kmerican Car & Foundry Co. 
tas Valstijas ir išguiti paliudyji- . .. „ t ..
mus valdžios, arba kurie nori atsi- 2310 South 1 aulina St. 
traukti savo gimines j šią šalį;_________
taipgi gavime pilnų pilietiškų po- 
pierų. Aš turiu patyrymą šiuose -------------------------- -----------------------
dalykuose, ir sučedysiu jums pinigų 

KETKIA kart? budavotojų -~ 
’gas darbas prie naujų ledinių 
■iru. Viduje darbas.

GPnsFPNĖ. DFTJFATFSvN IR 
hakemg, geva krautuvė, sena įstaiga 
p^rai apmokomos k^mnas, šn/uringį 
dolvi. Penda $45.00, keturi nragv- 
venimo kambarioj, turi hut greitai, 
pnrduota, iš nri'-*''st;es Šeimynoj ne- 
cntikimios. Snžinjfkas nariulvmas ne
bus atmestos toinH nard’’Oc'u ant iš
mokėjimų. 2858 N. Osgood St.

---------- i--------

t esigning, ki.pi to, fil .vi, to i. siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pib'3 siuvimo amatą. Mokiniai a’rtu- 
ališkai kerpa, mneruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų są’ygų 
Išmokinama j trumną laiką ir už P’bai 
prieinama kainą. Išmokęs amato, be 
’arbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
nrekiuoja.

Atdnrn diennm fr vakarais
MASTER SV«tfm DESIGNING 

SCHnnL.
190 N. ST.ATF STPF.FT, GRIFĄGO 

Kaitina’ T.nke ant 4 Inhn

tuo galutiniu ištvrimu patikrinama vi- 
. si nirmesnieji tyrimai^

Iš pieno atsiradus:os epidemijos 
; neatsirado iš Bordeno 

Fagle B’-and Pieno. Musų g'mv’nys 
Bord--

REIKIA DARBININKU PARSIDUODA bučernė gvo- 
semė ir trokas. 5 kambariai dėl 
gyvenimo. Beismantps. gara
džius ir vardas. Kreinkitės:

3562 S. Halsted St.

kaitės, kuri, statant 
turėtų lošti <

. Ji gavo pakvietimą iš 
Lietuvos Valstybinės Operos 

i ir darbuotis 
meno srityj lietuvių operoj, 
’š šito pakvietimo “birutiečiai” 
turi nemažai garbes, kad jie 
gali suteikti tokią žvaigždę, 
kaip p-lč Rakauskaitė, Lietu
vos operai, bet kartu turi ir 
apgailestauti, kad neteks vie- 
hm iŠ savo geriausių

palinkus ,.oI 
Lietuvos r

vėl sugn- vykti Kaunan

MOTERŲ Reikia
Lietuvos Šitame la’kraštv kartas nuo karto —.....  -------

rasi apskelbimą Bordeno E^gle Brand REIKTA 
Pieno, maisto, kuris užaugino sveikų 
vaikų daugiau negu visi sutaisomi, ------- -
vaikams maistai sudėt’’ į krūvą. Iš- Merginu ir moterų, patyrusių 
birnk ta anskomima, ar kunoną ir na- r „ ...
siusk ii Bnvdeno Kom^amini, New ir nenntvrusių sortavimui vilno- 
VnrVe, ° n eisim; tau dvkai. ka pano- niy atkarpų, 
^si T>a’r-*'’rwiwii<i t'^’o knlha k°m ku- 
d'1’! nnnpfi: kn'b’kinn 
įHnnjKįą visas žinias knir> žimpti ku- 
rii’-in iy s-v?s: knvp-eię neduodančią 
s^raSa vslHu v'dkfims. n^ba rece-'tą 
įrnverą nnnpso1’oiančin. k^in nagnynin-

doin? . t? skanius valgius su Eagle nirtni. Pk-I 
aaini- j vardu, ką nori turėti.

Mokėsim gerą al-
gą.

Kreinkitės:
LYON9 Ri?OS. & CO

755 W. Taylor St.

VYRŲ
į geležies amatų 
kiemą.

Gera mokestis.
Nuolatinis darbas

Pripe Iron & Steel Co. ‘
67th St. &' 48th Avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA pigiai reri 

forničiai 5 kambariams, sykiu 
arba atskirai.

Atsišnukit:
21M9 & Union Avė

t-mas floraM.

MOKYKLOS

Vvrams ir moterims mokin
tis barbeno amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gera pinigą.

International Bariber College
653 ir 609 W. Madieoa St.


